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 nr. 209 732 van 20 september 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: 1. X 

2. X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat R. VAN DE SIJPE 

Heistraat 189 

9100 SINT-NIKLAAS 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Servische nationaliteit te zijn, op 31 mei 2018 

hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

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

Vereenvoudiging van 6 april 2018 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 

9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ongegrond verklaard wordt en tot afgifte van een bevel 

om het grondgebied te verlaten. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 9 juli 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 september 2018. 

 

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

 

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

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

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 24 mei 2011 dienen de verzoekende partijen een aanvraag om machtiging tot verblijf in 

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

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de 

vreemdelingenwet) in.  
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1.2. Op 6 april 2018 wordt de onder punt 1.1. vermelde aanvraag ongegrond verklaard. Dit is de eerste 

bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

De eerste bestreden beslissing: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 24.05.2011 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door: 

K., S. (..) (R.R.: xxxxxxxxxx) 

Geboren te Breznica op 04.03.1970 

+ partner: K., F. (..) (R.R.: xxxxxxxxxx) 

Geboren te Rogacica op 18.01.1973 

+ minderjarige kinderen: 

-K., A. (..);012.04.2001 

-K., H. (..); "25.09.2003 

Nationaliteit: Servië 

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, zoals vervangen door 

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

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

Reden: 

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

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

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

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

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

(zie verslag arts-adviseur d.d. 05.04.2018 in gesloten omslag).” 

 

1.3. Op 6 april 2018 worden de verzoekende partijen tevens het bevel om het grondgebied te verlaten 

gegeven. Dit zijn de tweede en de derde bestreden beslissing, die luiden als volgt: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

De mevrouw, die verklaart te heten: 

Naam + voornaam: K., F. (..) 

Geboortedatum: 18.01.1973 

Geboorteplaats: Rogacica 

Nationaliteit: Servië 

+ minderjarige kinderen: 

-K, A. (..); °12.04.2001 

-K., H. (..); °25.09.2003 

Nationaliteit: Servië 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, binnen 0 dagen (onmiddellijk) na de kennisgeving. 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

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

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 

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

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

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

haar asielprocedure op 16.03.2011 het grondgebied te hebben betreden. Op 16.05.2011 werd haar 

asielprocedure afgesloten met een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en subsidiaire 

bescherming door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Het toegestane 

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

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

verminderd omdat: 

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

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

grondgebied te verlaten d.d. 03.03.2014, haar ter kennis gegeven op 06.03.2014.” 
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“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

De heer, die verklaart te heten: 

Naam + voornaam: K., S. (..) 

Geboortedatum: 04.03.1970 

Geboorteplaats: Breznica 

Nationaliteit: Servië 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, binnen 0 dagen (onmiddellijk) na de kennisgeving. 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

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

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 

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

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

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

zijn asielprocedure op 16.03.2011 het grondgebied te hebben betreden. Op 16.05.2011 werd zijn 

asielprocedure afgesloten met een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en subsidiaire 

bescherming door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Het toegestane 

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

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

verminderd omdat: 

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

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

grondgebied te verlaten d.d. 03.03.2014, hem ter kennis gegeven op 06.03.2014.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel, gericht tegen de eerste bestreden beslissing, betogen de verzoekende 

partijen als volgt: 

 

“II.2. Verzoekers menen volgend(e) middel(en) te kunnen aanvoeren tegen de motivatie van de 

bestreden beslissing van de Staatsecretaris van Asiel en Migratie dd. 06.04.2018 waarbij de aanvraag 

om tot een verblijf in toepassing van artikel 9 ter van de wet van 15 december 1980 gemachtigd te 

worden ongegrond werd verklaard:  

 

II.2.1 Het eerste middel bestaat uit een schending van artikel 9ter Vw., van de beginselen van behoorlijk 

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

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

bestuurshandelingen en een schending van de materiële motiveringsplicht, en de manifeste 

beoordelingsfout, doordat 5 verwerende partij geen rekening heeft gehouden met de beschikbaarheid 

van het geneesmiddel Verapamil (Lodixal) en evenmin afdoende onderzoek heeft gevoerd naar de 

bereikbaarheid/toegankelijkheid van de medische behandelingen in Servië.  

 

1.  

Iedere beslissing van de overheid dient in alle redelijkheid en met de nodige zorgvuldigheid te worden 

genomen.  

Het redelijkheidsbeginsel veronderstelt dat de genomen beslissing dient voort te spruiten uit een 

zorgvuldig onderzoek en een beslissing moet zijn die door ieder ander redelijk denkend mens of orgaan 

zou kunnen worden genomen en die men als een redelijk verantwoorde beslissing zou kunnen zien en 

aanvaarden.  

Zij dient zich bij het nemen van de beslissing niet alleen alle feiten correct en volledig vast te stellen, te 

waarderen en te interpreteren, daarnaast dient zij zich ook van alle relevante gegevens op de hoogte te 

stellen. 

Vooreerst werd door verwerende partij louter nagegaan of bepaalde medicatie aanwezig is in het land 

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

nagegaan.  

Niettegenstaande de ambtenaar-geneesheer Verapamil (Lodixal) weerhoudt als geneesmiddel blijkt niet 

of dit beschikbaar is in het land van herkomst. Er wordt door de ambtenaar-geneesheer hieromtrent niks 

gesteld.  

Alleen al om deze reden dient de bestreden beslissingen te worden vernietigd.  
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Wat betreft de overige medicatie (die voorgeschreven wordt door de huisarts) moet worden opgemerkt 

dat de arts-adviseur al te makkelijk de noodzakelijkheid afwijst en in sommige gevallen van oordeel is 

dat het voorgelegde medisch dossier niet duidelijk is.  

Zo stelt de arts-adviseur dat de behandeling met Aerinaze, Algipan en D-cure niet essentieel zou zijn 

omdat de aandoening banaal zou zijn. Het kan evenwel niet worden betwist dat verzoekster deze 

medicijnen voorgeschreven krijgt door Dr. JANSSENS (huisarts) (zie attest voor aflevering van 

medicatie d.d. 08.08.2017) zodat geenszins kan worden gesteld dat de aandoening banaal zou zijn en 

de medicatie niet noodzakelijk is.  

Indien de behandelende geneesheer deze medicatie voorschrijft, kan uiteraard niet louter worden 

gesteld dat de behandeling niet essentieel zou zijn. Zeker wanneer er geen persoonlijk onderzoek werd 

gevoerd door de ambtenaar-geneesheer, kan deze laatste niet louter ingaan tegen de bevindingen van 

de behandelende arts. (schending van het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel).  

Indien de ambtenaar geneesheer van oordeel is dat zij bvb. laboresultaten nodig heeft om de noodzaak 

van de medische behandeling voor de diagnose van anemie (bloedarmoede) te beoordelen, dan had zij 

verzoekers (of diens raadsman) hiernaar kunnen vragen of verzoekster zelf persoonlijk onderzoeken 

(door bvb. een bloedafname).  

Artikel 9ter van de wet stelt dienaangaande immers: ‘De beoordeling van het in het eerste lid vermelde 

risico, van de mogelijkheden van en van de toegankelijkheid tot behandeling in zijn land van herkomst of 

het land waar hij verblijft, en van de in het medisch getuigschrift vermelde ziekte, haar graad van ernst 

en de noodzakelijk geachte behandeling, gebeurt door een ambtenaar-geneesheer of een geneesheer 

aangeduid door de minister of zijn gemachtigde die daaromtrent een advies verschaft. Deze geneesheer 

kan, indien hij dit nodig acht, de vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van 

deskundigen.’, hetgeen de arts-ambtenaar in casu klaarblijkelijk niet heeft gedaan.  

De memorie van toelichting (Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende 

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

Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer, zittingsperiode 51, n° 2478/001, p. 35-36) stelt aangaande het 

bijkomend onderzoek overigens het volgende:  

“In artikel 9ter, nieuw, van de wet, wordt omwille van de rechtszekerheid een bijzondere procedure 

gecreëerd voor vreemdelingen die lijden aan een ziekte, waarvoor een adequate behandeling ontbreekt 

in het land van herkomst of verblijf, waarbij het terugsturen van de vreemdeling een reëel risico inhoudt 

op zijn leven of fysieke integriteit of die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling in zijn land van herkomst of verblijf. 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.  

De appreciatie van de bovenvermelde elementen wordt overgelaten aan een ambtenaar-geneesheer die 

een advies verschaft aan de ambtenaar die de beslissingsbevoegdheid heeft over de verblijfsaanvraag. 

Deze ambtenaar-geneesheer behoort administratief wel tot de Dienst Vreemdelingenzaken, maar wordt 

volledig vrijgelaten in zijn appreciatie van medische elementen, waarbij de eed van Hippocrates geldt. 

De ambtenaargeneesheer kan ook, indien hij dat noodzakelijk acht, bijkomend advies inwinnen van 

deskundigen. Indien de medische toestand van betrokkene op een duidelijke wijze vastgesteld kan 

worden op basis van het dossier van betrokkene- bijv. de betrokken medische attesten wijzen op een 

kankerpatiënt in terminale fase- zou het mensonterend zijn om betrokkene nog te gaan onderwerpen 

aan bijkomende onderzoeken. In dit geval is het ook overbodig om het bijkomend advies van 

deskundigen te gaan inwinnen. Het is evenmin nodig om betrokkene te gaan onderzoeken of het advies 

van deskundigen te gaan inwinnen indien niet duidelijk is wat de medische situatie is van betrokkene, 

maar vaststaat dat de situatie niet ernstig is (bijv. het medisch attest vermeldt dat betrokkene twee 

dagen het bed moet houden). In het tegenovergesteld geval, namelijk indien het attest vermeldt dat 

betrokkene gedurende lange tijd bedlegerig is, maar het niet duidelijk is wat zijn precieze medische 

toestand is, is onderzoek van betrokkene wel aangewezen.”  

Zoals in de Memorie van Toelichting wordt uiteengezet, is het gepast dat de ambtenaar-geneesheer een 

bijkomend onderzoek uitvoert, wanneer uit de medische attesten blijkt dat de situatie ernstig is, doch de 

ambtenaar-geneesheer van oordeel is dat de medische situatie niet duidelijk te beoordelen is.  

In casu blijkt uit de door verzoekster overgemaakte medische attesten dat de aandoeningen van 

verzoekster als ernstig worden beschouwd.  

Gelet op het gestelde in de voorbereidende werken komt het dan ook kennelijk onredelijk voor dat geen 

bijkomend onderzoek, minstens bijkomende informatie/medische onderzoeken werd opgevraagd aan 

verzoekster, nu zij in haar advies duidelijk stelt dat er laboresultaten ontbreken om te kunnen oordelen.  

Het gevoerde onderzoek is duidelijk niet afdoende (schending van het redelijkheids- en 

zorgvuldigheidsbeginsel en van artikel 9ter Vw.).  

2.  
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Verder moet worden opgemerkt dat de bestreden beslissing geenszins redelijk en met de nodige 

zorgvuldigheid werd gemotiveerd, nu men geenszins is nagegaan of er voldoende psychiaters 

beschikbaar en vooral bereikbaar/toegankelijk zijn in Servië.  

In het inleidende verzoekschrift tot verblijfsmachtiging om medische redenen dd. 24.05.2011 merkten 

verzoekers immers op dat de medische zorgen die verzoekster in Servië in het verleden had ondergaan 

geen afdoende soelaas boden voor haar psychische toestand onder meer omdat de psychiaters er 

moeilijk bereikbaar waren voor verzoekers (o.m. gelet op de aanzienlijke afstand), reden waarom zij 

besloten om Servië te verlaten.  

Verzoekers merkten in hun aanvraag bovendien op dat de gezondheidszorg voor personen met mentale 

problemen er weinig ontwikkeld is. Er kan hiervoor ook worden verwezen naar een internationale studie 

van The Country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, http://www.cri-project.eu/cs/cs-

serbia-en.pdf, juni 2009, p 89:  

‘The health care for persons with mental problems is not very well developed in Serbia. The help of 

NGOs is welcomed but unfortunately their programmes are not sustainable as they ceased to exist after 

the ending of the project financed by foreign donors.  

(…)  

In the Southern Serbia there are no professionals in child psychiatry, and even for adults the closest 

psychiatrist is in Vranje.’  

Problemen van de onbeschikbaarheid van psychiaters, heeft verzoekster (die afkomstig is van Bujanovc 

(Zuid Servië)) aan de lijve mogen ondervinden. Zij diende telkens honderden kilometers te rijden naar 

Vranje om een psychiater te kunnen bereiken. 

Noch uit het medisch advies van de ambtenaar-geneesheer, noch in de bestreden 

ongegrondheidsbeslissing werd aangaande deze uiterst moeilijke bereikbaarheid van de medische 

zorgen iets gesteld (schending van de formele motiveringsplicht), nochtans kan niet worden ontkend dat 

verzoekster hierdoor niet de medische verzorging heeft (en zal) kunnen krijgen die zij nodig heeft.  

Het loutere feit dat op een welbepaalde plaats in het land van herkomst medische zorg bestaat, 

betekent uiteraard niet dat zulks afdoende beschikbaar is. In casu hebben verzoekers duidelijk 

aangetoond dat de medische zorgen in het land van herkomst geenszins afdoende zijn.  

Bovendien is ook het onderzoek naar de (financiële) toegankelijkheid en opvolging van de medische 

zorgen in het land van herkomst geenszins afdoende gevoerd.  

Verwerende partij stelt in de bestreden beslissing dat verzoekers in geval van aankomst in Servië 

beroep kunnen doen gedurende een periode van maximum 60 dagen op dringende medische zorgen.  

Niet alleen is geenszins aangetoond dat een psychiatrische behandeling en het verkrijgen van de 

nodige medicatie hieronder valt, bovendien moet worden opgemerkt dat verzoekster sowieso veel 

langer medische verzorging nodig zal hebben en het geenszins duidelijk is dat verzoekster na deze 

periode van 60 dagen onder de ziekteverzekering kán vallen. Verwerende partij stelt weliswaar dat 

verzoekers mogelijks bijstand kunnen aanvragen, doch het behoeft weinig verduidelijking dat 101,79 

EUR bijstand per maand voor een familie met 2 kinderen geenszins afdoende is voor de dagdagelijkse 

leefkosten, laat staan wanneer daarbovenop nog medicatie en medische consulten voor verzoekster 

bijkomen.  

Bovendien moet worden opgemerkt dat er discriminatie heerst in de medische zorgsector. Zonder 

officieuze betalingen kan niet met zekerheid een tijdige en adequate behandeling worden verkregen. 

Corruptie en omkooppraktijken zijn er dan ook de regel. Zie ‘The Country of Return Information Project, 

Country Sheet Serbie, http://www.vluchtelingenwerk.be/bestanden/CRI/cs-serbia-en.pdf, juin 2009, p 82 

en 86-87) :  

‘A decline in the total number of health-care professional leads also to long waiting lists for sophisticated 

procedures/examinations (this is a rather general and wide-spread problem). Patients also could wait for 

2-3 months for some specialists’ examinations or complex diagnosing procedures (a doctor who refers a 

patient could also assess the particular procedure as urgent, in which case a patient is given a priority). 

Therefore, patients who are not willing to wait for access to required services in a public health care 

system, often decide to go to private doctors (and pay whatever price they have to pay).’  

(…)  

‘In the area of health, corruption is a long-standing practice, but it has now become the rule, and 

whereas it used to be mainly in kind, now it is in the form of money. (…)  

The salaries of medical personnel, although they have been raised, are inadequate, and lead to 

corruption. Corruption is not necessarily, or systematically, more revalent than in other public services 

(police, justice, education), but it is sufficiently present to appear as one of the major factors preventing 

rationalisation of the health system.’  

Zie ook nog het artikel: Asylum Applications from the Western Balkans, comparative analysis of trends, 

push-pull factors and responses, 2013, te vinden op http://easo.europa.eu/wpcontent/ uploads/2013-

9143_EN_V3.pdf, 42:  
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‘No progress in the area of public health in Serbia was reported by the European Commission in 2012, 

with the overall financial sustainability of the system being assessed as ‘seriously endangered’ due to 

the poor financial condition of the public health fund, and health and education being affected by 

corruption.’  

En tot slot: Sofie Buch Mejsner en Leena Eklund Karlsson, ‘Informal Payments and Health System 

Governance in Serbia: A Pilot Study’, te vinden op 

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2158244017728322, 31.08.2017:  

‘Medical doctors are one of the groups of public officials that receive the most bribes.  

(…)  

Several studies show that informal payments have negative effects on health care access, equity, and 

population health. WHO claimed that an demand for out-of-pocket payment will lead consumers to 

reduce their use of health services. This may hurt particularly the poor by limiting their access to health 

services.’  

Voor verzoekers blijkt het betalen van dergelijke sommen een groot probleem aangezien zij zich in een 

precaire financiële situatie bevinden. 

Aldus is het redelijkheidsbeginsel, minstens het zorgvuldigheidsbeginsel geschonden, aangezien 

verwerende partij met deze relevante algemeen beschikbare gegevens geen rekening heeft gehouden 

bij de beoordeling van de (financiële) toegankelijkheid van de medische zorgen. Nochtans heeft zulks 

zonder twijfel gevolgen voor de toegankelijkheid tot de medische zorgen voor verzoekster.  

Aangezien tot slot niet duidelijk is wat de gemiddelde kostprijs is van de door verzoekster in te nemen 

medicatie en wat de exacte kostprijs is van een consultatie bij bvb. de psychiater, kan niet worden 

gesteld dat verzoekers door arbeid de nodige medische zorgen kunnen bekostigen. Indien niet geweten 

is hoeveel de behandeling in zijn totaliteit kost, kan bezwaarlijk worden voorgehouden dat verzoekers op 

afdoende wijze de noodzakelijke behandeling kunnen betalen.  

Een vernietiging van de bestreden beslissing is dan ook op zijn plaats.“ 

 

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

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

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

zij in rechte beschikken. 

 

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

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

voor eerste verzoekende partij werden aangevoerd heeft onderzocht en daarop concludeerde dat er 

medisch gezien geen bezwaar bestaat tegen een terugkeer naar het herkomstland omdat de medische 

behandeling en opvolging die eerste verzoekende partij nodig heeft beschikbaar en toegankelijk zijn in 

Servië. Derhalve, zo besluit de verwerende partij in de bestreden beslissing, kan uit het voorgelegde 

medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt 

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

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

het land van herkomst of het land waar de betrokkene gewoonlijk verblijft. Uit deze motieven blijkt dat de 

verwerende partij zich bij het nemen van de bestreden beslissing volledig gesteund heeft op het advies 

van de arts-adviseur, dat moet worden beschouwd als integraal deel uitmakend van de bestreden 

beslissing. 

 

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

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

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

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

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

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

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

voldoen aan de hierboven geschetste vereisten van de formele motiveringsplicht.  

 

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

voorgeschreven in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen (RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 10 

oktober 2006, nr. 163.358; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.357; RvS 21 september 2005, nr. 149.149; 

RvS 21 september 2005, nr. 149.148). Verzoekende partijen maken niet duidelijk op welk punt deze 

formele motivering hen niet in staat zou stellen te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke 
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gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat niet voldaan zou zijn aan het hiervoor 

uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

2.4. 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. 

 

2.5. Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad 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). 

 

2.6. De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht, de zorgvuldigheidsplicht en het 

redelijkheidsbeginsel wordt onderzocht in het licht van de aangevoerde schending van artikel 9ter van 

de vreemdelingenwet. 

 

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

minister of zijn gemachtigde kan worden aangevraagd door “(d)e in België verblijvende vreemdeling die 

zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 2 en die op zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte 

een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in zijn land van 

herkomst of het land waar hij verblijft.” 

 

Het medisch advies van de arts-adviseur van 5 april 2018 in hoofde van eerste verzoekende partij 

vermeldt het volgende: 

 

“NAAM: K., F. (..) (R.R.: xxxxxxxxxxxxx) 

Vrouwelijk 

Nationaliteit: Servië 

Geboren te Rogacica op 18.01.1973 

Adres: (..) 

Ik kom terug op uw vraag voor evaluatie van het medisch dossier voorgelegd door Mevr. K. F. (..) in het 

kader van haar aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 24.05.2011. 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken: 

> SMG d.d. 20/05/2011, 28/09/2011 van Dr. Piet Willems, chirurg 

> Vertaald medisch verslag d.d. 11/04/2011 van Dr. Radovan B. Kostic, neuropsychiater in Servië 

> Consultatieverslag d.d. 18/01/2012 van Dr. D. Nuytte, internist-neuroloog 

> Onvolledig SMG d.d. ?? van Dr. <onbekend> 

> Consultatieverslag d.d. 13/03/2012 van Dr. M.J. Peeters, psychiater 

> SMG d.d. 26/12/2012, 27/03/2013, 26/06/2013, 02/10/2013, 26/12/2013 van Dr. Nathalie Lenders, 

huisarts 

> Ongeschiktheidsattesten d.d. 05/12/2012 van Dr. N. Lenders 

> Verslag RX wervelzuil en bekken d.d. 31/07/2012 van Dr. Agus Surjadjaja, radioloog 

> Blanco verslag kinesitherapie d.d. 27/07/2012 van Mr. Paul Vanderkrieken 

> Consultatieverslag d.d. 01/03/2013, 08/03/2013 van Dr. M. Vervaeck, internist-neuroloog 

> Medisch attest d.d. 20/03/2013 van Dr. N. Lenders 

> Consultatieverslag d.d. 07/06/2013, 23/07/2013, 10/09/2013,15/10/2013, 19/11/2013 van Dr. Frederik 

Debruyne, internist-neuroloog 

> Consultatieverslag d.d. 02/08/2013, 27/01/2014 van Dr. Peter D'Hondt, psychiater 

En van de medische stukken toegevoegd ter actualisering van het medische dossier: 

> SMG d.d. 01/09/2017 van Dr. P. D'Hondt (psychiater): posttraumatische stress-stoornis t.g.v. 

burqeroorlog - medicatie: Duloxetine, Mirtazapine, Quetiapine en Zolpidem; 3-wekelijkse psychiatrische 

opvolging met medicamenteuze behandeling, gezien de taalbarrière en de financiële situatie is 

traumatherapie met EMDR of andere gesprekstherapie onhaalbaar 
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> Psychiatrisch verslag d.d. 01/09/2017 van Dr. P. D'Hondt: betrokkene wordt door attesterende 

specialist opgevolgd sinds juni 2013, oudste dochter (16j) fungeert als tolk, gedurende 4 jaar opvolging 

weinig verandering in het toestandsbeeld, geeft psychomotoor geretardeerde indruk en diagnose van 

posttraumatische stress-stoornis op beweerde feiten vertaald door dochter van betrokkene – medicatie: 

Duloxetine, Mirtazapine, Quetiapine en Zolpidem 

> Attest voor aflevering van medicatie in het kader van de dringende medische hulpverlening aan 

vreemdelingen zonder wettig verblijf in België d.d. 08/08/2017 van Dr. Annemie Janssens (huisarts) voor 

Aerinaze, Algipan, Omeprazole en D-Cure 

Uit de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische stukken weerhoud ik dat het gaat om een 45-

jarige vrouw die reeds in Servië behandeld werd voor psychosomatische klachten (disordo 

psychosomaticus), arteriële hypertensie (HTA), lumboïschialgie zonder discopathie L5-S1 (lage rugpijn), 

anemie (bloedarmoede), ontstoken slokdarm en migraine. 

Bespreking: 

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

ernstige onderliggende afwijkingen aan. Het betreft hier somatisatie van psychische/emotionele 

klachten. De huisarts schrijft hier op 08/08/2017 Algipan-zalf voor, wat zeker niet langdurig gebruikt mag 

worden en waarvan de doeltreffendheid niet bewezen is, zodat ik dit niet als essentiële medicatie 

weerhoud. 

De diagnose van anemie (bloedarmoede) wordt niet gestaafd door laboresultaten en wordt verder niet 

besproken, noch behandeld. 

De indicatie voor het toedienen van vitamine D (D-cure) wordt in het voorgelegde medische dossier niet 

gestaafd door te lage vitamine D-waarden in het bloed en kan dus niet als een behandeling beschouwd 

worden. 

De ontstoken slokdarm, gediagnosticeerd in Servië, werd correct behandeld met een dieet en een 

maagzuursecretierernrner, Omeprazole, gedurende 2 weken. Het feit dat er hier in België tussen 2011 

en 2014 nooit een gastroscopie werd uitgevoerd om een zekerheidsdiagnose te stellen en eventueel 

een besmetting met de Helicobacter pylorie bacterie uit te sluiten/antibiotisch te behandelen, wijst er 

overigens ook op dat het een banaal probleem betreft in het kader van de somatisatie van 

psychisch/emotionele klachten en dat dit niet medicamenteus behandeld moet worden. 

De indicatie voor het voorschrijven van Omeprazole in augustus 2017 ontbreekt in voorliggend medisch 

dossier. Gezien de voorgeschiedenis van een ontstoken slokdarm bij betrokkene ga ik de 

beschikbaarheid van deze maagzuursecretieremmer in het herkomstland na.  

De chronische hoofdpijn/migraine zonder onderliggende cerebrale letsels of afwijkingen op EEG kadert 

ook in de somatisatie (spanningshoofdpijn) en werd mee uitgelokt door het misbruik van pijnstillers 

(analgetica abusus). De behandeling met topiramaat (Topamax), een breed spectrum anti-epilepticum, 

heeft niet veel effect en kan als niet-essentieel beschouwd worden, evenals het voorschrijven van 

paracetamol (Panadol) als pijnstiller.  

De arteriële hypertensie wordt in het voorgelegde medische dossier niet verder gestaafd met een 24-

uurs bloeddrukmeting. Enkel het Servische verslag vermeldt een verhoogde bloeddrukwaarde. 

Betrokkene zou als bloeddrukverlagend middel een calciumblokker nemen, nl. Verapamil (Lodixal). Of 

betrokkene het dieet (maagsparend en zoutarm), aangeraden door haar Servische arts, nog volgt, zodat 

medicatie overbodig kan worden, is niet duidelijk uit het voorgelegde medische dossier. 

De indicatie voor het voorschrijven van pseudo-efedrine+desloratadine (Aerinaze) op 08/08/2017 

ontbreekt in voorliggend medisch dossier, vermits er nergens gewag wordt gemaakt van een allergische 

rinitis en/of sinusitis die het toedienen van dit middel zou kunnen verantwoorden. 

Wat betreft het chronische psychische lijden van betrokkene dient opgemerkt te worden dat de diagnose 

van een posttraumatische stress-stoornis (PTSS of PTSD), mogelijks ten gevolge van de oorlog in 

Servië, niet door de Servische psychiater gesteld wordt. Psychiater Peeters merkt een “sterk theatrale 

component” (speelt komedie?) op in het gedrag van betrokkene en spreekt van neurasthenie, niet van 

een PTSS. De PTSS is een diagnose die initieel enkel door de chirurg en de huisarts vernoemd wordt, 

die beiden misschien niet het best geplaatst zijn om deze diagnose te stellen. Verder is er sprake van 

een chronische depressie. 

De geldigheid van de feiten die beweerd worden door betrokkene en die overgenomen worden door de 

attesterende specialist, ook in het meest recente SMG en psychiatrisch verslag d.d. 01/09/2017 

(mishandeld door “politie” 3 weken na hun huwelijk) worden niet door een sluitend bewijs 

geobjectiveerd, evenmin dus de vermeende angsten en risico’s bij terugkeer naar het land van herkomst 

(suïcidegevaar, confrontatie met de psychische trauma’s uit het verleden, confrontatie met de omgeving 

waarin de beweerde oorlogsgruwelen plaatsvonden). De arts attesteert zelf dat zij alleen maar kan 

gissen naar de oorzaken van het geestelijke  lijden van betrokkene, gezien de taalbarrière en het 

onsamenhangende verhaal van betrokkene en haar echtgenoot. 
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De psychiater attesteert dat er al jaren geen verbetering is in het psychiatrische beeld van betrokkene 

en dat, wegens de taalbarrière, een intensieve psychotherapeutische begeleiding momenteel quasi 

onmogelijk is. 

Betrokkene heeft ook de opvolging bij de psycholoog in Andante uit eigen initiatief gestaakt. De 

belangrijkste behandeling van PTSS bestaat inderdaad uit het praten over de mogelijke traumatische 

ervaring, bij voorkeur met mensen die hetzelfde meegemaakt hebben en zonder dat je eigen kind/tolk dit 

moet aanhoren en vertalen. 

Daarom is PTSD eigenlijk beter te behandelen in het land van herkomst, waar de taalbarrière niet 

bestaat en waar het medische personeel ervaring heeft met de traumatiserende context waar het over 

gaat. 

Betrokkene beweert de Servische psychiater niet te kunnen vertrouwen. Dit is in de eerste plaats een 

indruk van betrokkene zelf en een niet gestaafde bewering, ten tweede weerhoudt dit haar niet om een 

andere psychiater in haar herkomstland te raadplegen. 

Uit het voorgelegde medische dossier blijkt geen medische tegenindicatie om te reizen. 

Als actuele medicatie weerhoud ik 

- Duloxetine (Duloxetine), een antidepressivum 

- Mirtazapine (Mirtazapine), een antidepressivum 

- Quetiapine (Quetiapine), een antipsychoticum 

- Zolpidem (Zolpidem), een slaap-/kalmeermiddel, een angstremmer 

- Omeprazol (Omeprazole), een maagzuursecretieremmer 

- Verapamil (Lodixal), een bloeddruk verlagend middel 

Beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst: 

Er werd gebruik gemaakt van de volgende bronnen (deze informatie werd toegevoegd aan het 

administratief dossier van de betrokkene): 

1. Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank die niet-publiek is: 

-  Aanvraag Medcoi 13/11/2017 met het unieke referentienummer BMA 10311 

- Aanvraag Medcoi 29/03/2018 met het unieke referentienummer BMA 10999 

2. Overzicht met beschikbare medicatie in Servië voor Mevr. K. (..) volgens recente MedCOI-dossiers 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat opvolging en behandeling bij een huisarts/generalist, 

gastro-enteroloog, psychiater en psycholoog met psychiatrische dagopvang beschikbaar is in Servië. 

Gesprekstherapie en EMDR is beschikbaar. Crisisopvang in geval van een suïcidepoging is 

beschikbaar. 

Duloxetine, Mirtazapine, Quetiapine, Zolpidem, Omeprazol en Diltiazem zijn beschikbaar. 

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

Betrokkene haalt aan dat er in het land van herkomst geen gelijkwaardige zorg kan worden geleverd. Er 

dient opgemerkt te worden dat een verblijfstitel niet enkel afgegeven kan worden 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. 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 wens 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 de zorgverlening in haar land van herkomst of het land waar zij 

verblijft toegankelijk is voor de aanvrager. 

De gezondheidszorg in Servië is georganiseerd op de drie gebruikelijke niveaus (primaire, secundaire 

en tertiaire zorg), verbonden op basis van een systeem van doorverwijzing. Er bestaat een verplichte 

ziekteverzekering die zowel werknemers, zelfstandigen, gepensioneerden als uitkeringsgerechtigden 

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

deze personen betaalt. Deze verzekering geeft toegang tot de publieke gezondheidszorg. 

In het geval dat verzoekster onmiddellijk na aankomst in Servië nood heeft aan medische bijstand, is er 

gedurende een periode van maximum 60 dagen recht op dringende medische zorgen op alle niveaus 

voor personen die terugkeren. Tijdens deze periode moet betrokkene zich in regel stellen met de 

ziekteverzekering. 

Psychische problemen worden gedekt door de ziekteverzekering. 

De bijdrage in de kosten van de zorgen wordt bepaald in functie van de inkomsten van de verzekerde 

en zijn familieleden. Die bijdragen variëren van een halve euro voor een consult tot 6 euro voor een 

radiografie, maar in het meest voordelige geval - en dit is zo voor werklozen en mensen met weinig 

inkomsten - moet de patiënt helemaal niets zelf betalen. Medicijnen die op de 'positieve lijst' voorkomen 

zijn gratis voor de patiënt, voor andere medicijnen dient betaald te worden. 

Betrokkene haalt aan dat zij van Albanese origine is. Op basis van interviews met deskundigen en 

NGO-activisten werd erop gewezen dat Albanezen uit verschillende delen van Kosovo vaak naar 
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Belgrado komen wanneer ze een ingewikkelde medische behandeling nodig hebben. Medische 

deskundigen onderstrepen dat de Albanese bevolking in het systeem van de Servische 

gezondheidszorg geïntegreerd is en dat ze niet op de hoogte zijn van discriminatie. Er wordt echter 

aangestipt dat sommige collega's er een stereotiepe opvatting over Albanezen op nahouden, maar dat 

dit geen aanleiding geeft tot een discriminerende praktijk. 

Betrokkene legt bovendien geen bewijzen voor dat zij gediscrimineerd zou worden op basis van haar 

origine. Het EHRM heeft 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./Verenigd Koninkrijk, § 111) en dat, wanneer de bronnen waarover het 

beschikt, een algemene situatie beschrijven, de specifieke beweringen van een verzoetende 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). 

Een invaliditeitsuitkering wordt toegekend in geval van werkonbekwaamheid. Mensen die op zichzelf 

niet in staat zijn de normale dagdagelijkse handelingen te stellen hebben recht op bijstand van een 

andere persoon (mantelzorg). 

In Servië heeft men recht op een werkloosheidsuitkering wanneer men minstens 12 maanden 

bijgedragen heeft gedurende de laatste 18 maanden. 

Voor verzoekster zal dit niet het geval zijn. Indien zij geen inkomen kan verwerven uit arbeid, kan 

betrokkene rekenen op sociale bijstand in functie van het familiale inkomen en het aantal personen ten 

laste. De andere voorwaarden zijn het hebben van de Servische nationaliteit en uiteraard het verblijf. 

Betrokkene en haar partner leggen geen bewijs van (algemene) arbeidsongeschiktheid voor en 

bovendien zijn er geen elementen in het dossier die erop wijzen dat zij geen toegang zouden hebben tot 

de arbeidsmarkt in hun land van herkomst. We kunnen er dus vanuit gaan dat betrokkenen zelf zouden 

kunnen instaan voor eventuele kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. In zijn asielrelaas 

verklaarde K. S. (..) dat hij vroeger reeds gewerkt heeft als landbouwer, herder. 

Tenslotte lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkenen in Servië geen familie, vrienden of kennissen 

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

nodige zorgen aldaar en/of voor (tijdelijke) financiële hulp. In zijn asielrelaas gaf K. S. (..) zelf aan dat 

zijn moeder en broer nog in Servië verblijven. 

Niets verhindert betrokkenen derhalve om terug te keren. Het staat hen vrij hiertoe een beroep te doen 

op de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) om zo de nodige steun te verkrijgen voor een 

terugreis. Ook beschikt de IOM over een Re-integratiefonds dat als doel heeft een duurzame terugkeer 

naar en re-integratie in het land van herkomst te vergemakkelijken. Dit fonds is ontworpen om mensen 

bij te staan in het vinden van inkomsten genererende activiteiten. Re-integratiebijstand kan het volgende 

bevatten: beroepsopleidingen, opstarten van kleine zakenprojecten, kosten om een cursus of opleiding 

te volgen, kosten om informatie over beschikbare jobs te verkrijgen, bijvoorbeeld door middel van 

tewerkstellingsbureaus, accommodatie/huur, extra bagage. 

Conclusie: 

Uit het voorgelegde medische dossier kan ik besluiten dat de chronische depressie ten gevolge van een 

mogelijke PTSS met psychosomatische klachten, de lumboïschialgie zonder discopathie L5-S1, de 

anemie, de ontstoken slokdarm en migraine geen reëel risico inhouden voor het leven of de fysieke 

integriteit van Mevr. K. (..) en dat de arteriële hypertensie, die beschouwd kan worden als een medische 

problematiek die mogelijks een reëel risico kan inhouden voor haar leven of fysieke integriteit indien niet 

adequaat opgevolgd en behandeld, allen geen reëel risico inhouden op een onmenselijke of 

vernederende behandeling, gezien opvolging en behandeling beschikbaar en toegankelijk zijn in Servië. 

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

herkomstland of het land van verblijf, met name Servië.” 

 

2.7. Verzoekende partijen kunnen vooreerst niet gevolgd worden waar zij stellen dat “louter nagegaan 

(werd) of bepaalde medicatie aanwezig is in het land van herkomst”. Immers, uit lezing van het medisch 

advies blijkt overduidelijk dat de arts-adviseur ook de beschikbaarheid van de benodigde 

generalistische/specialistische opvolging is nagegaan.  

 

 

2.8. In tegenstelling voorts tot wat verzoekende partijen voorhouden, blijkt dat de arts-adviseur wel 

degelijk de beschikbaarheid van Verapamil (Lodixal), hetgeen een bloeddrukverlagend middel is, is 

nagegaan. De arts-adviseur wijst immers op de beschikbaarheid van Diltiazem, dat gebruikt wordt tegen 

hypertensie (verhoogde bloeddruk), en hetgeen blijkens de voorgelegde stukken Verapamil kan 

vervangen. 
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2.9. Voorts heeft de arts-adviseur uitdrukkelijk gemotiveerd waarom hij bepaalde medicatie die door de 

huisarts van eerste verzoekende partij werd voorgeschreven niet weerhoudt als essentieel. Zo stelt hij 

vast dat:  

 

-algipan zalf werd voorgeschreven voor dorsalgie en nekpijn waarvoor de technische onderzoeken geen 

onderliggende ernstige afwijkingen hebben aangetoond. De arts-adviseur oordeelt dan ook dat het hier 

gaat om somatisatie van psychische/emotionele klachten. Voor de doeltreffendheid van algipan zalf is er 

geen bewijs en bovendien mag dit niet langdurig gebruikt worden. Om al deze redenen wordt dit als niet 

essentiële medicatie weerhouden 

 

-er ligt geen staving voor van te lage vitamine D-waarden in het bloed ter indicatie van het toedienen 

van vitamine D (D-cure) zodat het niet als behandeling kan worden beschouwd 

 

-ook de chronische hoofdpijn/migraine zonder onderliggende cerebrale letsels of afwijkingen op EEG 

kaderen in de somatisatie en werd mee uitgelokt door misbruik van pijnstillers. De arts-adviseur wijst 

erop dat de behandeling met topiramaat (Topamax), een breed spectrum anti-epilepticum, niet veel 

effect heeft en bijgevolg niet essentieel is, net zoals het voorschrijven van paracetamol (Panadol) als 

pijnstiller 

 

-ook de indicatie voor het voorschrijven van pseudo-efedrine en desloratadine (Aerinaze) ontbreekt 

aangezien er nergens gewag wordt gemaakt van een allergische rinitis en/of sinusitis die het toedienen 

van dit middel verantwoordt.  

 

Zoals uit voorgaande blijkt geeft de arts-adviseur duidelijk zijn standpunt weer waarom bepaalde van de 

voorgeschreven medicatie door de huisarts niet noodzakelijk is, met name omdat er voor sommige 

medicatie geen enkele indicatie voorligt en voor andere omdat de doeltreffendheid niet bewezen is en 

het niet langdurig mag gebruikt worden of omdat ze weinig effect hebben. Verzoekende partijen kunnen 

dan ook niet gevolgd worden in hun betoog dat de medicatie wordt afgewezen louter omdat de arts-

adviseur de aandoeningen als banaal bestempelt.  

 

Verzoekende partijen lijken er van uit te gaan dat, aangezien medicatie wordt voorgeschreven in België, 

de arts-adviseur dit dan ook moet aannemen als noodzakelijke medicatie, maar zij kunnen hierin niet 

gevolgd worden. De arts-adviseur vermag op grond van het voorgelegde medisch dossier oordelen 

waarom hij bepaalde medicatie als niet essentieel beschouwt en hiervoor zijn redenen opgeven. 

Verzoekende partijen betwisten ook geenszins op concrete wijze de vaststellingen van de arts-adviseur 

ter zake. 

 

Ook waar zij menen dat de arts-adviseur had moeten overgaan tot een persoonlijk onderzoek van 

eerste verzoekende partij, kunnen zij niet gevolgd worden. Artikel 9ter van de vreemdelingenwet bevat 

ter zake geen dergelijke verplichting. In casu is het duidelijk dat de arts-adviseur zijn oordeel kon 

vormen op grond van de hem voorgelegde medische stukken. De Raad wijst de verzoekende partijen er 

ook op dat het de aanvrager toekomt om zijn medische aanvraag te staven. Verzoekende partijen 

ontkennen niet dat er geen labo-resultaten werden voorgelegd om de diagnose van anemie te staven. 

Evenmin ontkennen zij dat deze diagnose nergens verder wordt besproken en ook niet behandeld 

wordt. In die optiek is het dan ook geenszins kennelijk onredelijk dat de arts-adviseur deze diagnose niet 

weerhoudt. De Raad benadrukt nogmaals dat de arts-adviseur niet verplicht is een persoonlijk 

onderzoek te doen van de vreemdeling of bijkomend advies in te winnen. Uit de tekst van artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet blijkt dat het de aanvrager toekomt zijn verzoek te onderbouwen, door naast 

het medisch getuigschrift, ieder nuttig gegeven omtrent zijn ziekte over te maken, te weten, om te 

bewijzen dat hij lijdt aan een ziekte en 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. Op basis daarvan 

verschaft de arts-adviseur daaromtrent "een advies". Hij kan zo nodig "de vreemdeling onderzoeken en 

een bijkomend advies inwinnen van deskundigen" doch is hiertoe niet verplicht (cf. RvS 16 april 2012, 

nr. 8348 (c)). De verplichting die op de aanvrager rust, kadert bijgevolg in de wederkerige 

zorgvuldigheidsverplichting (cfr. RvS 28 april 2008, nr. 182.450). 

 

Zoals duidelijk blijkt volstond het voorgelegde medisch dossier om een onderbouwd advies uit te 

brengen en achtte de arts-adviseur het terecht niet noodzakelijk om een persoonlijk onderzoek te 

verrichten of bijkomend advies in te winnen. De verzoekende partijen slagen er met hun kritiek niet in de 

onjuistheid of kennelijke onredelijkheid van het advies aan te tonen. 
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Het voorts subjectieve oordeel van verzoekende partijen dat de niet weerhouden medicatie wel degelijk 

voor ernstige aandoeningen werden voorgeschreven kan voorts geen afbreuk doen aan het 

onderbouwd advies van de arts-adviseur waarom hij deze medicatie als niet-essentieel weerhoudt. 

Louter verwijzen naar de voorgelegde medische attesten zonder in concreto in te gaan op de 

bevindingen van de arts-adviseur dienaangaande is geenszins afdoende om dit advies te weerleggen.  

 

2.10. De Raad benadrukt voorts dat uit de bewoordingen van artikel 9ter van de vreemdelingenwet volgt 

dat in beginsel slechts dient vast te staan dat er een adequate behandeling mogelijk is in “het land van 

herkomst” en niet in de regio van herkomst in het betreffende land. In zoverre verzoekende partijen dit 

zouden veronderstellen, dient de arts-adviseur niet te onderzoeken of eerste verzoekende partij in de 

onmiddellijke omgeving van haar vroegere woonplaats een adequate behandeling voor haar 

aandoening kan krijgen, doch slechts of deze behandeling beschikbaar en toegankelijk is in het land van 

herkomst of het land waar zij gewoonlijk verblijft, waaronder inbegrepen dat van eerste verzoekende 

partij redelijkerwijze moet kunnen worden verwacht dat zij zich naar die welbepaalde plaats in het land 

van herkomst begeeft waar eerste verzoekende partij een behandeling kan verkrijgen. Dat dit in casu 

niet het geval zou zijn, wordt niet aangetoond. Het betoog dat zij Servië verlaten hebben omdat zij niet in 

de onmiddellijke omgeving een psychiater konden consulteren is dan ook niet dienstig. Niets weerhoudt 

de verzoekende partijen er immers van zich in het land van herkomst te installeren in de nabijheid van 

de benodigde medische zorgen.  

 

Voorts stelt de Raad vast dat de arts-adviseur er tevens op wijst dat de diagnose van PTSS of PTSD 

niet door de Servische psychiater werd gesteld en dat de Belgische psychiater een “sterk theatrale 

component” opmerkt in het gedrag van eerste verzoekende partij en van neurasthenie en niet van PTSS 

spreekt. De PTSS is een diagnose die initieel enkel door de chirurg en huisarts vernoemd wordt die 

beiden misschien niet het best geplaatst zijn om dergelijke diagnose te stellen. Er is verder sprake van 

een chronische depressie. De arts-adviseur vervolgt: “De geldigheid van de feiten die beweerd worden 

door betrokkene en die overgenomen worden door de attesterende specialist, ook in het meest recente 

SMG en psychiatrisch verslag d.d. 01/09/2017 (mishandeld door “politie” 3 weken na hun huwelijk) 

worden niet door een sluitend bewijs geobjectiveerd, evenmin dus de vermeende angsten en risico’s bij 

terugkeer naar het land van herkomst (suïcidegevaar, confrontatie met de psychische trauma’s uit het 

verleden, confrontatie met de omgeving waarin de beweerde oorlogsgruwelen plaatsvonden). De arts 

attesteert zelf dat zij alleen maar kan gissen naar de oorzaken van het geestelijke  lijden van 

betrokkene, gezien de taalbarrière en het onsamenhangende verhaal van betrokkene en haar 

echtgenoot. 

De psychiater attesteert dat er al jaren geen verbetering is in het psychiatrische beeld van betrokkene 

en dat, wegens de taalbarrière, een intensieve psychotherapeutische begeleiding momenteel quasi 

onmogelijk is. 

Betrokkene heeft ook de opvolging bij de psycholoog in Andante uit eigen initiatief gestaakt. De 

belangrijkste behandeling van PTSS bestaat inderdaad uit het praten over de mogelijke traumatische 

ervaring, bij voorkeur met mensen die hetzelfde meegemaakt hebben en zonder dat je eigen kind/tolk dit 

moet aanhoren en vertalen. 

Daarom is PTSD eigenlijk beter te behandelen in het land van herkomst, waar de taalbarrière niet 

bestaat en waar het medische personeel ervaring heeft met de traumatiserende context waar het over 

gaat. 

Betrokkene beweert de Servische psychiater niet te kunnen vertrouwen. Dit is in de eerste plaats een 

indruk van betrokkene zelf en een niet gestaafde bewering, ten tweede weerhoudt dit haar niet om een 

andere psychiater in haar herkomstland te raadplegen.” Bijgevolg heeft de arts-adviseur in zijn advies 

duidelijk meegedeeld waarom een behandeling in Servië, ondanks de bezwaren van verzoekende 

partijen hiertegen, wel degelijk beschikbaar is voor eerste verzoekende partij en verzoekende partijen 

geen overtuigende argumenten van het tegendeel aanreiken.  

 

Zoals voorts duidelijk blijkt uit de door de arts-adviseur gehanteerde bronnen kan eerste verzoekende 

partij in Servië beschikken over de nodige psychiatrische zorgen. Met het betoog dat niet werd 

nagegaan of er voldoende psychiaters beschikbaar en toegankelijk zijn, zonder op concrete wijze 

aannemelijk te maken dat eerste verzoekende partij in Servië geen psychiatrische zorgen zal kunnen 

krijgen, slagen verzoekende partijen er geenszins in afbreuk te doen aan de bevindingen van de arts-

adviseur dewelke gebaseerd zijn op objectieve bronnen. Dit temeer nu uit de door de arts-adviseur 

gehanteerde bronnen, zie Country Fact Sheet Access to Healthcare: Serbia, MedCOI II, Belgian Desk 

on Accessibility van 31 maart 2014 p 16, duidelijk blijkt dat gesteld wordt het mentale 
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gezondheidszorgsysteem in Servië over het algemeen gekarakteriseerd wordt door een relatief goede 

distributie van instellingen en een vrij groot aantal professionelen.  

 

2.11. Verzoekende partijen uiten voorts kritiek op de kwaliteit van de benodigde zorgen, maar de Raad 

wijst erop dat artikel 9ter van de vreemdelingenwet slechts voorziet dat wordt nagegaan of een 

vreemdeling kan terugreizen naar zijn land van herkomst zonder dat zijn leven of fysieke integriteit 

hierdoor in het gedrang komen en of deze vreemdeling in dat land niet dreigt in een onmenselijke of 

vernederende situatie terecht te komen ingevolge het ontbreken van een adequate behandeling. De 

door verweerder aangestelde arts-adviseur dient bijgevolg niet na te gaan of een vreemdeling die 

verzoekt om, op medische gronden, tot een verblijf in het Rijk te worden gemachtigd, kan genieten van 

een medische zorgverstrekking of opvolging die van een zelfde kwalitatief niveau is als dat in België of 

even snel en eenvoudig als dat het geval is in België kan opgestart worden, doch slechts of een 

adequate behandeling beschikbaar en toegankelijk is. De Raad merkt op dat de arts-adviseur vaststelde 

dat dit in voorliggende zaak het geval is. De arts-adviseur heeft, met verwijzing naar bronnenmateriaal, 

duidelijk uiteengezet dat eerste verzoekende partij kan reizen en in Servië kan beschikken over de 

nodige medicatie en een opvolging door artsen met de vereiste specialisaties. Hij heeft dan ook de in 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet bepaalde criteria in acht genomen.   

 

Met een verwijzing naar een bron uit 2009 en een kort citaat dat slechts stelt dat de mentale 

gezondheidszorg in Servië niet goed ontwikkeld is, tonen verzoekende partijen geenszins aan dat eerste 

verzoekende partij in het herkomstland niet van een adequate behandeling kan genieten.  

 

2.12. In het advies wordt voorts niet gespecifieerd of terugkeerders voor maximum 60 dagen beroep 

kunnen doen op de staat voor een psychiatrische behandeling. Er wordt echter wel gesteld dat wie nood 

heeft aan dringende medische zorgen, deze kan ontvangen onder deze specifieke regeling. De 

verzoekende partijen tonen geenszins aan dat een psychiatrische behandeling daar niet onder zou 

kunnen vallen. Waar zij stellen dat de eerste verzoekende partij langer dan 60 dagen behandeld moet 

worden, wijst de Raad er op dat in het advies van de arts-adviseur gesteld wordt dat de verzoekende 

partijen binnen de 60 dagen zich in regel dienen te stellen met de ziekteverzekering. In casu maken 

verzoekende partijen niet aannemelijk dat ze zich niet binnen de 60 dagen in regel kunnen stellen met 

de ziekteverzekering. Bovendien wordt er verder in het advies verschillende opties gegeven op welke 

wijze de verzoekende partijen deze ziekteverzekering financieel kunnen dragen. Voormelde motieven 

van het medisch advies van de arts-adviseur worden niet weerlegd. 

 

De verzoekende partijen betogen dat zij niet kunnen overleven met 101,79 euro per maand. De 

verzoekende partijen gaan er echter aan voorbij dat in het advies eveneens wordt gesteld dat voor 

werklozen en mensen met weinig inkomsten er geen bijdrage in de kosten van de zorgen moeten 

worden betaald. De verzoekende partijen laten na aan te tonen dat zij door Servië niet zullen worden 

beschouwd als mensen met weinig inkomsten. Bovendien wordt er tevens gesteld dat de verzoekende 

partijen niet aantonen dat zij arbeidsongeschikt zijn en er dus geconcludeerd kan worden dat zij zouden 

kunnen instaan voor de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. Ook wijst de arts-adviseur 

erop dat verzoekende partijen nog familie hebben in het herkomstland en het niet uitgesloten is dat zij 

nog vrienden of kennissen aldaar hebben waarop zij indien nodig beroep kunnen doen. Verder kunnen 

zij zich ook laten bijstaan door IOM in het vinden van inkomens-genererende activiteiten.  

 

De verzoekende partijen betwisten in hun verzoekschrift niet dat zij arbeidsgeschikt zijn noch dat zij 

aldaar een opvangnetwerk hebben. De Raad ziet dan ook niet in waarom de verzoekende partijen door 

te werken en/of via hun opvangnetwerk niet zouden kunnen bijdragen aan de eventuele kosten van de 

zorg van de eerste verzoekende partij. 

 

Door verder te verwijzen naar de corruptie in de gezondheidszorg en informele betalingen die gebeuren, 

tonen verzoekende partijen op zich niet aan dat de medische behandeling en opvolging, die voor de 

eerste verzoekende partij vereist is, niet toegankelijk zou zijn in Servië. Immers, de citaten van de 

verzoekende partijen tonen niet aan dat de corruptie en de informele betalingen een zodanige omvang 

hebben, dat hierdoor de eerste verzoekende partij geen aanspraak kan maken op de medische 

behandeling en opvolging die vereist is. Ook waar zij op algemene manier wijzen op een probleem van 

onderfinanciering in de publieke gezondheidszorg van Servië, tonen zij geenszins aan dat eerste 

verzoekende partij verstoken zal blijven van de door haar benodigde medische zorg. De Raad 

benadrukt dat de arts-adviseur op uitgebreide wijze objectieve bronnen heeft gehanteerd waaruit blijkt 

dat de benodigde medische zorg voor eerste verzoekende partij beschikbaar en toegankelijk is in het 
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herkomstland. De uitermate algemene citaten die de verzoekende partijen hanteren over de Servische 

gezondheidszorg in het algemeen kunnen hieraan geen afbreuk doen.  

 

De Raad benadrukt ten slotte dat artikel 9ter van de Vreemdelingenwet op zich niet oplegt dat de arts-

adviseur steevast een concrete raming zou moeten maken van de kostprijs van de benodigde zorgen in 

het herkomstland, zoals verzoekende partijen lijken voor te houden, wel moet redelijkerwijze kunnen 

worden aangenomen dat eerste verzoekende partij toegang zal hebben tot deze medische zorgen. Met 

hun bloot betoog dat zij financieel niet zullen kunnen instaan voor de kosten gepaard gaande met de 

medische zorgen, tonen verzoekende partijen geenszins aan dat het onderzoek naar de financiële 

toegankelijkheid van de medische zorgen in het herkomstland door de arts-adviseur niet correct of 

ontoereikend is. Zij laten na op enige concrete wijze de verschillende opties die de arts-adviseur naar 

voren heeft geschoven wat betreft de financiële toegankelijkheid te weerleggen. Zij tonen geenszins aan 

dat ondanks deze opties de medische behandeling in het herkomstland toch dermate veel kost dat zij 

deze kost niet zullen kunnen dragen. Zij houden het dienaangaande op een niet onderbouwd betoog. 

 

2.13. De uiteenzetting van de verzoekende partijen laat bijgevolg niet toe te besluiten dat de bestreden 

beslissing, waarvan het medisch advies integraal deel uitmaakt, niet op zorgvuldige of niet op kennelijke 

redelijk wijze werd genomen of dat er geen correcte toetsing van de aanvraag aan artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet werd doorgevoerd. De schending van de materiële motiveringsplicht en van artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet kan niet worden aangenomen. Dit onderdeel van het middel is 

ongegrond. 

 

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). De verzoekende partijen voeren geen andere argumenten aan dan 

deze die hoger werden besproken zodat hun grief samenvalt met het voorgaande. Het middel is, voor 

zover het betrekking heeft op het zorgvuldigheidsbeginsel, ongegrond. 

 

Betreffende de schending van redelijkheidsbeginsel wijst de Raad de verzoekende partijen 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 

werkelijk genomen is. 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 het middel 

dient te worden besloten dat de verzoekende partijen geenszins aantonen dat de bestreden beslissing 

een schending uitmaken van het redelijkheidsbeginsel. Dit onderdeel van het middel is ongegrond. 

 

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

 

2.14. In een tweede middel, gericht tegen de bestreden bevelen om het grondgebied te verlaten, 

betogen de verzoekende partijen als volgt: 

 

“II.2.2 Verzoekers menen volgend(e) middel(en) te kunnen aanvoeren tegen de bevelen om het 

grondgebied te verlaten dd. 06.04.2018 (als accessorium van de beslissing dd. 06.04.2018 waarbij de 

aanvraag om tot een verblijf in toepassing van artikel 9 ter van de wet van 15 december 1980 

gemachtigd te worden ongegrond werd verklaard):  

 

II.2.2. Het tweede middel tegen de bevelen bestaat uit een schending van de beginselen van behoorlijk 

bestuur, meer bepaald het redelijkheidsbeginsel en de zorgvuldigheid, de schending van de materiële 

motiveringsplicht en van artikel 3 EVRM, doordat verwerende partij bij het nemen van de bevelen om 

het grondgebied te verlaten geen afdoende rekening heeft gehouden met de 

onbeschikbaarheid/ontoegankelijkheid van de medische zorgen in het land van herkomst.  

 

Bij het nemen van de bevelen werd door verwerende partij geen rekening meer gehouden met de 

medische toestand van verzoekers en met name met de onbeschikbaarheid/ontoegankelijkheid van de 

medische zorgen in het land van herkomst.  



  

 

 

RvV  X - Pagina 15 

Gelet op de ernstige gezondheidstoestand van verzoekers en de ontoegankelijkheid van de behandeling 

in hun land van herkomst heeft verwerende partij dan ook in strijd met artikel 3 EVRM de bevelen 

genomen om het grondgebied te verlaten.  

Verwerende partij had alvorens de bevelen uit te vaardigen een grondig onderzoek moeten voeren naar 

de behandelingsmogelijkheden en de toegankelijkheid van de medische zorgen in het land van 

herkomst, hetgeen zij duidelijk niet heeft gedaan.  

Zie hieromtrent ook S. BOUCKAERT, Documentloze vreemdelingen. Grondbescherming doorheen de 

Belgische en internationale rechtspraak vanaf 1985, Maklu, Antwerpen, 2007, 161:  

‘Wat dit laatste betreft, heeft de Raad van State reeds in meerdere arresten geoordeeld, onder expliciete 

verwijzing naar het zorgvuldigheidsbeginsel, dat de Dienst Vreemdelingenzaken, bij de evaluatie van de 

medische zorgverstrekking in het land van herkomst, niet alleen de mogelijkheid tot behandeling van 

een medische aandoening moet onderzoeken, maar eveneens moet nagaan of die zorgverstrekking ook 

toegankelijk is voor de betrokken vreemdeling. Met name dient de dienst daarbij na te gaan of de 

vreemdelingen in staat is om de kosten van de noodzakelijke behandeling financieel te dragen.’  

Gelet op de afwezigheid van een dergelijk onderzoek moet worden aangenomen dat het voor 

verzoekers dan ook onmogelijk is om terug te keren omwille van de medische redenen van verzoekster.  

De bevelen om het grondgebied te verlaten dd. 06.04.2018 vormt dan ook een schending van artikel 3 

EVRM (zie dienaangaande ook 9ter aanvraag), minstens is er sprake van een schending van de 

materiële motiveringsplicht en het redelijkheidsbeginsel.  

Een vernietiging van de bevelen om het grondgebied te verlaten, als accessorium van de beslissing dd. 

06.04.2018 waarbij de aanvraag om tot een verblijf in toepassing van artikel 9 ter van de wet van 15 

december 1980 gemachtigd te worden ongegrond werd verklaard, is dan ook op zijn plaats.  

Ten overvloede merken verzoekers nog op dat wanneer de ongegrondheidsbeslissing dd. 06.04.2018 

die handelt over de aanvraag om verblijfsmachtiging om medische redenen, wordt vernietigd, 

verzoekers terugvallen op een ontvankelijk verklaarde aanvraag om machtiging tot verblijf die ingediend 

werd op grond van artikel 9ter Vw. Verzoekers hebben in dat geval derhalve opnieuw een verblijfsgrond 

in afwachting van een beslissing ten gronde over hun aanvraag. Zij hebben ook recht op een attest van 

immatriculatie en kunnen derhalve niet het voorwerp uitmaken van een bevel om het grondgebied te 

verlaten.  

Het bestreden bevelen om het grondgebied te verlaten dienen dan ook vanuit het oogpunt van de 

rechtszekerheid uit het rechtsverkeer te worden gehaald en te worden vernietigd.”  

 

2.15. In tegenstelling tot wat verzoekende partijen voorhouden blijkt dat de verwerende partij wel 

degelijk voor het treffen van de bestreden bevelen een onderzoek heeft verricht naar de ingeroepen 

medische elementen. Zoals uit de bespreking van het eerste middel is gebleken, hebben de 

verzoekende partijen niet aangetoond dat dit onderzoek niet deugdelijk is. Hun argument dat zij bij de 

nietigverklaring van de eerste bestreden beslissing in bezit moeten worden gesteld van een attest van 

immatriculatie en zij dus niet het voorwerp kunnen uitmaken van een bevel om het grondgebied te 

verlaten is bijgevolg ook niet dienstig.  

 

In zoverre verzoekende partijen nog de schending opwerpen van artikel 3 EVRM, wijst de Raad er 

daarbij op dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens reeds oordeelde dat enkel in zeer 

uitzonderlijke gevallen wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend zijn 

een schending van artikel 3 van het EVRM aan de orde kan zijn (EHRM 27 mei 2008, nr. 26.565/05, N./ 

Verenigd Koninkrijk). Het begrip “uitzonderlijke gevallen” werd nader omschreven in de zaak Paposhvili / 

België (EHRM 13 december 2016, nr. 41738/10) waarbij het Hof stelde: “183. The Court considers that 

the “other very exceptional cases” within the meaning of the judgment in N. v. the United Kingdom (§ 43) 

which may raise an issue under Article 3 should be understood to refer to situations involving the 

removal of a seriously ill person in which substantial grounds have been shown for believing that he or 

she, although not at imminent risk of dying, would face a real risk, on account of the absence of 

appropriate treatment in the receiving country or the lack of access to such treatment, of being exposed 

to a serious, rapid and irreversible decline in his or her state of health resulting in intense suffering or to 

a significant reduction in life expectancy. The Court points out that these situations correspond to a high 

threshold for the application of Article 3 of the Convention in cases concerning the removal of aliens 

suffering from serious illness.” (Het Hof oordeelt dat onder “andere zeer uitzonderlijke gevallen” zoals 

bedoeld in de zaak N v. Verenigd Koninkrijk die aanleiding kunnen geven tot een schending van artikel 3 

EVRM dienen begrepen te worden de situaties die een verwijdering van een ernstig zieke persoon 

inhouden waarbij substantiële gronden zijn aangetoond om aan te nemen dat deze persoon, hoewel niet 

in imminent levensgevaar, een reëel risico loopt, omwille van de afwezigheid van of het gebrek aan 

toegang tot adequate behandeling in de ontvangende staat, te worden blootgesteld aan een ernstige, 

snelle en onomkeerbare achteruitgang van de gezondheidstoestand resulterende in intens lijden of in 
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een opmerkelijke vermindering van de levensverwachting. Het Hof wijst erop dat deze situaties 

overeenstemmen met de hoge drempel inzake de toepassing van artikel 3 EVRM in zaken die 

betrekking hebben op de verwijdering van ernstig zieke vreemdelingen.). 

 

In casu tonen de verzoekende partijen dergelijke uitzonderlijke situatie evenwel niet aan, dit temeer in 

het licht van de vaststellingen van de arts-adviseur die oordeelde dat eerste verzoekende partij in het 

herkomstland over de nodige medische zorgen kan beschikken en er toegang toe heeft. Een schending 

van artikel 3 EVRM kan niet aangenomen worden. 

 

2.16. Verzoekende partijen maken de door hen aangehaalde schendingen niet aannemelijk.  

 

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

 

3. Korte debatten 

 

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

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

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

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig september tweeduizend achttien 

door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN S. DE MUYLDER 

 


