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 nr. 211 260 van 19 oktober 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: 1. X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat T. MOSKOFIDIS 

Rootenstraat 21/20 

3600 GENK 

  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 18 juli 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 4 mei 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 ontvankelijk doch 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 28 augustus 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

12 oktober 2018. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. MOSKOFIDIS, 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 7 november 2016 en 10 juli 2017 hebben 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) ingediend.  
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1.2. Op 4 mei 2018 worden de onder punt 1.1. vermelde aanvragen ontvankelijk doch ongegrond 

verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvragen om machtiging tot verblijf die op datum van 07.11.2016 en 

10.07.2017 bij aangetekend schrijven bij onze diensten werden ingediend door : 

N., V. (..) (R.R.: xxxxxxxxxxxxx) 

Geboren te Banatski Brestovac op 12.10.1980 

+ partner: D., D. (..) (R.R.: xxxxxxxxxxx) 

Geboren te Skopje op 27.09.1980 

+ minderjarige kinderen: 

-D., K. (..); °30.10.2001 

-D., B. (..); °25.12.2003 

-D., R. (..); °13.04.2006 

-D., E. (..); °27.08.2008 

-D., A. (..); °01.05.2013 

-D., E. (..); °13.06.2016 

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, deel ik u mee dat dit 

verzoek ontvankelijk doch 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 D. E. (..), die echter niet weerhouden konden worden 

(zie verslag arts-adviseur d.d. 27.04.2018 in gesloten omslag). 

Derhalve 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maken.” 

 

1.3. Op 4 mei 2018 worden de verzoekende partijen tevens het bevel om het grondgebied te verlaten 

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

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

De heer, die verklaart te heten: 

Naam + voornaam: D., D. (..) 

Geboortedatum: 27.09.1980 

Geboorteplaats: Skopje 

Nationaliteit: Servië 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen1, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, binnen 30 dagen 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: 
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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 heeft op 

19.12.2011 een tweede asielaanvraag ingediend. Op 18.01.2012 werd deze asielprocedure afgesloten 

met een weigering van in overwegingname door DVZ. Het toegestane verblijf van maximaal 90 dagen 

op 180 dagen is heden ruimschoots overschreden.“ 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

De mevrouw, die verklaart te heten: 

Naam + voornaam: N., V. (..) 

Geboortedatum: 12.10.1980 

Geboorteplaats: Banatski Brestovac 

Nationaliteit: Servië 

+ minderjarige kinderen: 

-D., K. (..); °30.10.2001 

-D., B. (..); °25.12.2003 

-D., R. (..); °13.04.2006 

-D., E. (..); °27.08.2008 

-D., A. (..); °01.05.2013 

-D., E. (..); °13.06.2016 

Nationaliteit: Servië 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen1, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, binnen 30 dagen 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 zij 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 heeft op 

19.12.2011 een tweede asielaanvraag ingediend. Op 18.01.2012 werd deze asielprocedure afgesloten 

met een weigering van in overwegingname door DVZ. Het toegestane verblijf van maximaal 90 dagen 

op 180 dagen is heden ruimschoots overschreden.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

1.1. In wat kan beschouwd worden als een enig middel betogen de verzoekende partijen als volgt: 

 

“a) Schending van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, de zorgvuldigheidsplicht iuncto de 

motiveringsplicht iuncto artt. 2-3 Wet Uitdrukkelijke Motivering Bestuurshandelingen 

 

Volledig ten onrechte krijgen verzoekers een weigeringsbeslissing omtrent de aanvraag tot machtiging 

van verblijf om medische redenen, conform artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, alsook een bevel om 

het grondgebied te verlaten. 

Dat de Dienst Vreemdelingenzaken in de bestreden beslissing stelt dat de zorgen beschikbaar en 

toegankelijk zouden zijn in het land van herkomst, alsook dat er opvolging aldaar zou zijn. 

De Dienst Vreemdelingenzaken stelt: 

"Allereerst kan een verblijfstitel niet enkel afgegeven 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. 

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 al uitkeringsgerechtigden 

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

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

 … 

Verzoekers halen aan dat zij geen toegang hebben tot de gezondheidszorg in hun land van herkomst, 

gezien hun Roma-origine. Zij leggen echter geen bewijzen voor die deze bewering kunnen staven. 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. 
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… 

Verder heeft Servië in 2009 een antidiscriminatiewet aangenomen. Deze wet voorziet dat iedere burger 

in de republiek Servië gelijk is en aldus niet gehinderd mag worden in de uitoefening van zijn 

constitutionele rechten, bijvoorbeeld op het vlak van de toegang tot gezondheidszorg." 

Deze beweringen van de Dienst Vreemdelingenzaken komen evenwel niet overeen met de 

werkelijkheid. 

Enerzijds blijkt uit informatie waar verzoekers over beschikken, omtrent de ziekteverzekering, dat de 

Servische gezondheidszorg al jarenlang zwaar ondergefinancierd is en dat bijgevolg ook de kwaliteit 

van de beschikbare gezondheidszorg van slechte kwaliteit is. 

Het medisch personeel is wel goed opgeleid, maar het apparatuur en de medische voorzieningen zijn 

zwak. 

Er is zeer veel corruptie in Servië. Dokters vragen zeer geregeld een extra bijdrage, anders wordt de 

patiënt niet geholpen. Dat bemoeilijkt de medische behandeling van de meeste patiënten, zeker de 

minst begoeden. 

Anderzijds omtrent het feit dat verzoekers van Roma origine zijn, blijkt wederom uit informatie waar 

verzoekers over beschikken, dat Servië in 2009 inderdaad een antidiscriminatiewet heeft aangenomen, 

blijkt uit de praktijk dat er nog zeer veel discriminatie bestaat jegens Roma. 

Het is zelfs nog steeds niet bekend wat de exacte omvang is van de Roma-bevolking. 

De onwetendheid hiervan heeft te maken met het feit dat zeer veel woningen waar Roma in verblijven 

niet geregistreerd zijn, alsook een algemeen wantrouwen tussen de autoriteiten en de Roma. 

Er is een zeer grote graad van analfabetisering van Roma: tussen 35 procent en 60 procent van de 

Roma-kinderen is niet ingeschreven op school, terwijl tussen de 60 procent en 80 procent van de Roma-

personen de lagere school niet hebben afgemaakt. 

Roma die, nadat ze in West-Europa hebben verbleven, hebben een zeer groot probleem om terug 

opgenomen te worden in de lokale gemeenschap. 

Er is onvoldoende capaciteit om te zorgen voor noodopvang, alsook is er onvoldoende huisvesting. 

Studenten die terugkeren hebben het ook bijzonder moeilijk, om verschillende redenen: problemen met 

de taal, problemen met aanpassing, probleem om de documenten aan te passen,... 

Roma krijgen geen volledige basisgezondheidszorg in ziekenhuizen; alsook is de gezondheidstoestand 

van Roma, die in slechte sociaal-economische omstandigheden leven, veel minder goed dan die 

gezondheidstoestand van de modale burger in Servië.  

Ondanks dat er een wet bestaat, wordt de toegang tot de ziekteverzekering voor Roma nog steeds 

geweigerd. Exemplatief kan hier verwezen worden naar het feit dat veel Roma niet zijn ingeschreven in 

Servië, terwijl de wet uitdrukkelijk een verblijfsvergunning vraagt om recht te hebben op de 

ziekteverzekering. 

Dit alles maakt dat het voor verzoeker zeer moeilijk, zoniet onmogelijk is om een correcte medische 

behandeling te genieten in zijn land van herkomst.  

Dat deze motivering een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de beslissing, zodat de beslissing dan ook 

geen enkel antwoord geeft op de wezenlijke problematiek van verzoekers. 

De beslissing maakt dan ook een wezenlijke inbreuk uit op de zorgvuldigheidsplicht juncto de 

motiveringsplicht, zoals vervat in artt. 2-3 Wet Uitdrukkelijke Motivering van Bestuurshandelingen van 

1991. 

Het dient dan ook benadrukt te worden dat deze beslissing als nietig dient beschouwd te worden en 

dient vernietigd te worden. 

Er werd door de Belgische Staat onzorgvuldig onderzoek geleverd naar de situatie van verzoekers. 

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de plicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en te 

stoelen op correcte feitenvinding. Dat er geval per geval moet gekeken worden naar de concrete 

omstandigheden van de zaak. 

De bestreden beslissing komt tekort aan de zorgvuldigheidsplicht. 

Dit maakt dan ook onbehoorlijk gedrag uit van de Minister van Binnenlandse Zaken. 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

 

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

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

nagaan of het zin heeft de bestreden beslissingen 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 het kind van verzoekende partijen werden aangevoerd heeft onderzocht en daarop concludeerde 

dat er medisch gezien geen bezwaar bestaat tegen een terugkeer naar het herkomstland omdat de 
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medische behandeling en opvolging die het kind 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 het kind lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven 

of de fysieke integriteit en evenmin dat het 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 het kind gewoonlijk verblijft. Uit deze motieven blijkt dat de verwerende partij 

zich bij het nemen van de eerste bestreden beslissing volledig gesteund heeft op het advies van de arts-

adviseur, dat moet worden beschouwd als integraal deel uitmakend van de bestreden beslissing. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Ook wat betreft de tweede en derde bestreden beslissing blijkt dat daarin de juridische grondslag is 

opgenomen, zijnde artikel 7, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet, alsook de feitelijke grondslag, met 

name dat verzoekende partijen langer in het Rijk verblijven dan de maximale voorziene duur.  

 

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 motiveringen hen niet in staat zou stellen te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke 

gegevens de bestreden beslissingen zijn 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. De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht wordt 

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

 

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

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

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

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

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

herkomst of het land waar hij verblijft.” 

 

Het medisch advies van de arts-adviseur van 27 april 2018 in hoofde van het kind van verzoekende 

partijen vermeldt het volgende:  

 

“NAAM: D. E. (..) 

Mannelijk 

nationaliteit: Servië 

geboren te Brussel op 13.06.2016 
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Ik kom terug op uw vraag voor evaluatie van het medisch dossier voorgelegd door genoemde persoon 

in het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 7-11-2016 en 

10-7-2017. 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken: 

Standaard medisch getuigschrift dd. 14-10-2016 van dr. Nikolarakou, pediater, met de volgende 

informatie: Prematuur geboren kind op 32 6/7 weken met voedingsproblemen en nood aan kunstmatige 

ventilatie  

Standaard Medisch getuigschrift dd. 29-6-2017 van dr. Thijs, pediater, met de volgende informatie: 

o Kind geboren op 13-6-2016 prematuur 32 weken 

o 16/5/2017: pyelonefritis met opname in ziekenhuis met forse anemie waarvoor transfusie 

o 22-5-2017: rechter midddenkwabspneumonie, behandeld met antibiotica per os 

o 2-6-2017 persisterende koorts ten gevolge van acute CMV infectie 

o Nog opvolging omwille van anemie 

o Medicatie : ferricure 

o Vermoedelijk gunstige evolutie 

Uit de aangeleverde verslagen kunnen we het volgende besluiten: 

Het betreft hier een jongetje van ruim 1 jaar met Servische ouders. Hij werd prematuur geboren op 32 

weken waarna hij omwille van long- en eetproblemen op de dienst neonatologie verbleven heeft.  Hij 

ondervond in de periode mei en juni 2017 enkele infecties die hospitalisatie noodzaakten. Heden rest er 

nog de anemie waarvoor behandeling met ijzersupplementen. 

In het dossier is er geen tegenindicatie voor reizen vermeld. Wel is er mantelzorg nodig door de ouders 

gezien de leeftijd van het kind. 

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 is1: 

 Aanvraag Medcoi van 11-1-2017 met het unieke referentienummer 9122 

2. Uit medicatie opzoeking in MedCoi blijkt dat ijzersupplementen voor kinderen beschikbaar zijn 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat betrokkene een kind van 1 jaar zonder problemen 

opgevolgd en behandeld kan worden in zijn thuisland. De nodige infrastructuur en specialismen zijn 

beschikbaar (pediatrie en eventueel hematologie voor de anemie) evenals de vereiste medicatie, 

ijzerssupplementen. 

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

Allereerst kan een verblijfstitel niet enkel afgegeven 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. Naast 

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

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

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

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

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

internationale samenwerking, een ziektekostenverzekering, een ziekenfonds,…. Het gat dus om een 

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

ervan te verzekeren dat het kwaliteitsniveau van dit systeem verblijfsrecht zou worden toegekend aan 

elke persoon wiens systeem voor de toegang tot zorgverlening van minder kwaliteit zou zijn dan het 

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

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

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

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

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

ziekteverzekering die zowel werknemers, zelfstandigen gepensioneerden als uitkeringsgerechtigden 

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

personen betaald. Deze verzekering geeft toegang tot de publieke gezondheidszorg.2” 

In het geval betrokkene 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 en nog niet in regel zijn met de ziekteverzekering. Tijdens deze periode 

moeten betrokkene zich in regel stellenen met de ziekteverzekering. 3 

Behandeling door een pediater of hematoloog in de publieke sector wordt gedekt door de 

ziekteverzekering, zowel ambulant als residentieel. 4 

Verzoekers halen aan dat zij geen toegang hebben tot de gezondheidszorg in hun land van herkomst, 

gezien hun Roma-origine. Zij leggen echter geen bewijzen voor die deze bewering kunnen staven. Het 

EHRM heeft geoordeeld dat een eventualiteit van slechte behandelingen wegens een instabiele 
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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 verzoekenede partij in een geval 

moeten worden gestaafd door andere bewijselementen (zie: EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, §9; 

EHRM 28 feburari 2008, Saadi/Italië, §131; EHRM 4 februari 2005, Mamatkulov en Askarov/ Turkijke, § 

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

Verder heeft Servië in 2009 een antidiscriminatiewet aangenomen. Deze wet voorziet dat iedere burger 

in republiek Servië gelijk is en aldus niet gehinderd mag worden in de uitoefening van zijn constitutionele 

rechten, bijvoorbeeld op het vlak van de toegang tot gezondheidszorg. Indien dit het geval zou zijn, kan 

de burger klacht neerleggen bij de Commissaris belast met de bescherming van de gelijkheid. Een 

mensenrechterorganisatie of een andere persoon kan in naam van de betrokkene wiens constitutionele 

rechten werden geschonden ook een klacht indienen.5 

Daarnaast heeft de republiek Servië in 2003 een anti-discriminatie strategie voor de periode  2013-2018 

ontwikkeld. In deze strategie wordt uitdrukkelijk aandacht besteed aan de levensomstandigheden van 

personen van Roma etnische origine. 6 

De ouders van betrokkene leggen geen bewijs van (algemeen) 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 oorsprong. Bij haar asielprocedure verklaarde N. V. (..) (moeder van 

betrokkene) dat zij een eigen textielwinkel had in Pancevo.7 Niets laat derhalve toe te concluderen dat 

de ouders van betrokkene niet zouden kunnen instaan voor de kosten die gepaard gaan met de 

noodzakelijke hulp.  

overigens lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene 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. Uit het asielrelaas van N. V. (..) blijkt dat haar 

ouders en een broer nog in Servië verblijven. 8 Ook de vader van betrokkene, D. D. (..), verklaarde bij 

zijn asielprocedure dat hij nog een broer en een zus heeft die in Belgrado wonen. 9 

Niets verhindert betrokkene 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 verkijken voor een terugreis. 

Ook beschikt de IOM over een Reïntergratiefonds 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 inkomensgenererende activiteiten. Reïntegratiebijstand 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 midden van 

tewerkstellingsbureau, accommodatie/huur, extra bagage.  

Conclusie 

Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat de pathologie bij de betrokkene, hoewel dit 

kan beschouwd worden als een medische problematiek die een reëel kan inhouden voor zijn leven of 

fysieke integriteit indien niet adequaat behandeld en opgevolgd wordt, geen reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling, gezien behandeling en opvolging beschikbaar en 

toegankelijk zijn in Servië.  

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

herkomstland, Servië.” 
 

2.6. Verzoekende partijen betwisten in essentie de kwaliteit van de medische zorgen in het 

herkomstland alsook wijzen zij op hun Roma-achtergrond. 

 

2.7. Uit het advies van de arts-adviseur blijkt dat deze er in eerste instantie op gewezen heeft dat “Het 

(..) er niet om (gaat) zich ervan te verzekeren dat het kwaliteitsniveau van dit systeem verblijfsrecht zou 

worden toegekend aan elke persoon wiens systeem voor de toegang tot zorgverlening van minder 

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

doelstelling van de verificaties op het gebied van de toegang tot de zorgverlening, namelijk zich ervan 

verzekeren dat deze zorgverlening in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft toegankelijk is 

voor de aanvrager.” De Raad treedt deze bevindingen bij. Artikel 9ter van de vreemdelingenwet vereist 

immers slechts 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 
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arts-adviseur vaststelde dat dit in voorliggende zaak het geval is. De arts-adviseur heeft, met verwijzing 

naar bronnenmateriaal, duidelijk uiteengezet dat het kind van verzoekende partijen 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. 

 

Nu duidelijk blijkt dat de benodigde medische zorgen voor het kind beschikbaar en toegankelijk zijn in 

Servië, maken verzoekende partijen met hun algemeen betoog over de kwaliteit van de 

gezondheidszorgen aldaar, geenszins aannemelijk dat het kind verstoken zal blijven van de specifieke 

adequate zorgen die het nodig heeft. 

 

De Raad stelt vast dat het artikel waarnaar de verzoekende partijen verwijzen – Inadequacy in the 

Health System in Serbia and Corrupt Institutions – dateert van 2012 en in het artikel zelf wordt 

aangegeven dat “most healthworkers did not corrupt” (de meeste gezondheidswerkers zijn niet corrupt) 

en dat “By adopting this Programmed the Government of Serbia, the Serbian Parliament and all political 

parties, show political wil land determination to combat corruption” (door de aanname van het 

geprogrammeerde tonen de Servische overheid, het Servisch parlement en alle politieke partijen de 

politieke wil en vastberadenheid om corruptie te bestrijden), zodat de terechte vraag kan gesteld worden 

of deze gegevens thans, anno 2018, niet eerder tot minder corruptie geleid hebben en aldus op dat vlak 

een positieve evolutie zich heeft voorgedaan in Servië. Wat er ook van zij, het artikel waarnaar de 

verzoekende partijen verwijzen is te algemeen om daaruit te besluiten dat het kind van de verzoekende 

partijen omwille van het feit dat er corruptie heerst in het gezondheidszorgsysteem in Servië, verstoken 

zal blijven van de door hem benodigde medische zorg.  

 

De Raad wijst er verder op dat, waar de verzoekende partijen er op wijzen dat zij als Roma 

gediscrimineerd worden in Servië, het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

bij de afwijzing van de asielaanvraag van eerste verzoekende partij in 2011 er reeds op gewezen heeft 

dat “uit de op het Commissariaat-generaal beschikbare informatie tevens blijkt dat er in Servië een 

uitgebreide wetgeving bestaat die discriminatie op grond van etnie – de Roma zijn een erkende 

nationale minderheid in Servië – strafbaar maakt. Hiertegen wordt in de praktijk ook steeds beter 

opgetreden door de overheid.” en verder: “dat de Roma in Servië inderdaad vaak te kampen hebben 

met problemen en achterstelling op het vlak van ondermeer onderwijs, gezondheidszorg, arbeid en 

huisvesting, wat zich ondermeer uit in slechte levensomstandigheden en armoede. Deze situatie is 

evenwel het gevolg van een samenloop van diverse factoren en kan niet herleid worden tot één enkel 

gegeven of de loutere etnische origine en vooroordelen die bestaan t.a.v. de Roma (bv. ook de 

algemene economische malaise in Servië, culturele tradities waardoor Roma-kinderen al vroeg van 

school worden gehaald, ..spelen evenzeer een rol.” alsook: “(uit) de informatie van het Commissariaat-

generaal (…) blijkt dat de Servische overheid zich niet inlaat met een actief repressiebeleid ten aanzien 

van minderheden, waaronder Roma, en dat haar beleid gericht is op de integratie van minderheden en 

niet op discriminatie of vervolging. De Servische grondwet verbiedt expliciet discriminatie op grond van 

etnie. Daarnaast nam Servië in maart 2009 een Wet op het Verbod op Discriminatie aan. Ook heeft 

Servië bijzondere wetgeving uitgewerkt met betrekking tot minderheden in de Wet aangaande de 

Bescherming van de Rechten en Vrijheden van Nationale Minderheden. Op grond van deze wet werd in 

2003 de Nationale Raad van Roma opgericht. Deze Raad bestaat uit diverse comités die zich toeleggen 

op specifieke domeinen als onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg, tewerkstelling e.d.m. en verstrekt 

advies aan o.a. ministeries en ngo’s.” De commissaris-generaal wijst verder in zijn beslissing op diverse 

andere maatregelen van de Servische overheid en een alliantie van Roma-ngo’s die getuigen van een 

gestage vooruitgang in het bevorderen van minderhedenrechten, en in het bijzonder van de rechten van 

de Roma in Servië.  

 

Ook de arts-adviseur wijst er in zijn advies op dat Servië in 2009 een antidiscriminatiewet heeft 

aangenomen en dat, indien men het slachtoffer wordt van discriminatie, men hiertegen klacht kan 

indienen. Deze klacht kan ook worden ingediend door een mensenrechtenorganisatie of een andere 

persoon in naam van het slachtoffer. Eveneens wijst de arts-adviseur erop dat Servië in 2013 een anti-

discriminatiestrategie voor de periode 2013-2018 heeft ontwikkeld en dat hierin uitdrukkelijk aandacht 

wordt besteed aan de levensomstandigheden van Roma van etnische origine.  

 

De informatie die verzoekende partijen aanbrengen, getiteld “Discrimination of Roma in Serbia, 

Government Response, 6/18/2015”, erkent trouwens ook dat er pogingen ondernomen worden om de 

gezondheidszorgen meer toegankelijk te maken. Er wordt wel gewag gemaakt van het feit dat er zich 

nog steeds problemen voordoen qua toegang, maar deze problemen zijn te wijten aan een veelheid van 
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factoren, zoals voornamelijk het gebrek aan identiteitsdocumenten, hetgeen voor de verzoekende 

partijen geen probleem kan vormen daar uit het administratief dossier blijkt dat zij in bezit zijn van 

geldige Servische paspoorten. Het betoog dat vele Roma uitgesloten worden van de ziekteverzekering 

omdat zij geen verblijfsvergunning hebben is dan ook in het geheel niet van toepassing op verzoekende 

partijen.  

 

Ook worden in voormelde informatie taalproblemen, de culturele ongevoeligheid van het zorgpersoneel 

ten aanzien van de Roma-bevolking en discriminatie aangehaald als factoren die toegang bemoeilijken, 

maar gelet op het gegeven dat de Servische overheid wel degelijk wetgeving heeft waarbij men optreedt 

tegen discriminatie, tonen de verzoekende partijen niet aan dat, wanneer zij met enige vorm van 

discriminatie zouden te maken krijgen omwille van hun etnie, de Servische overheid hiertegen niet zal 

optreden. Evenmin blijkt dat zij zich, indien zij met problemen geconfronteerd worden, niet kunnen laten 

bijstaan door de Roma-ngo’s waarvan sprake in de beslissing van de commissaris-generaal. Hun 

argumentatie dat zij geen volledige basisgezondheidszorg zullen krijgen, overtuigt dan ook geenszins.  

 

Uit voormelde informatie kan evenmin afgeleid worden dat de kinderen niet in Servië naar school 

zouden kunnen gaan. Evenmin maken de verzoekende partijen aannemelijk dat zij zich niet opnieuw 

zouden kunnen integreren in Servië, waar, zoals de arts-adviseur er terecht op wijst, zij nog steeds 

familie hebben wonen en dus redelijkerwijze mag aangenomen worden dat deze familie hen kan 

bijstaan indien nodig, ook wat betreft huisvesting. Verzoekende partijen gaan er daarnaast ook aan 

voorbij dat de arts-adviseur erop gewezen heeft dat zij zich bij hun terugkeer naar het herkomstland 

kunnen laten bijstaan door IOM, dit in het kader van het vinden van inkomensgenererende activiteiten 

en accommodatie/huur. Evenmin betwisten de verzoekende partijen dat tweede verzoekende partij zelf 

verklaarde dat zij een eigen winkel had in Servië zodat de Raad niet inziet waarom de verzoekende 

partijen niet zelf via tewerkstelling zouden kunnen instaan voor eventuele kosten gepaard gaande met 

de noodzakelijke medische zorgen. Zoals de arts-adviseur er ook terecht op gewezen heeft wordt de 

behandeling door een pediater of hematoloog in de publieke sector gedekt door de ziekteverzekering. 

Verzoekende partijen hebben geenszins aangetoond dat zij zich niet zouden kunnen inschrijven bij deze 

ziekteverzekering. Gelet op de feitelijke elementen die hun situatie kenmerken, volstaat het geenszins 

om te verwijzen naar algemene informatie om daaruit af te leiden dat zij hier geen toegang zullen toe 

hebben. 

 

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

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft 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.  
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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 negentien oktober tweeduizend achttien 

door: 
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mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 
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