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 nr. 212 127 van 8 november 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. HARDY 

Rue des Brasseurs 30 

1400 NIVELLES 

  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, die verklaart van Servische nationaliteit te zijn, op 8 augustus 2015 

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

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

Vereenvoudiging van 2 juli 2015, waarbij de aanvraag tot verlenging van de machtiging tot voorlopig 

verblijf, voordien toegestaan 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, wordt geweigerd en van de beslissing van diezelfde gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 2 juli 2015 tot afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 12 augustus 2015 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 31 augustus 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

24 september 2018, datum waarop de onderhavige zaak tegensprekelijk werd uitgesteld naar de 

terechtzitting van 22 oktober 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat I. FONTIGNIE loco advocaat J. 

HARDY en van attaché B. BEULS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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Op 21 september 2011 dient de verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

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

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

 

Op 21 november 2011 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris (hierna: de 

gemachtigde) dat de voormelde medische verblijfsaanvraag ontvankelijk is. 

 

Op 18 december 2013 verleent de ambtenaar-geneesheer een advies inzake de medische 

verblijfsaanvraag, waarbij wordt geconcludeerd dat de verzoeker op zodanige wijze lijdt aan een 

aandoening dat deze momenteel een reëel risico vormt voor het leven of de fysieke integriteit, gezien er 

geen adequate behandeling bestaat in het herkomstland of het land van verblijf zodat vanuit medisch 

oogpunt een terugkeer naar het herkomstland of land van verblijf gedurende één jaar niet aangewezen 

is. 

 

Op 19 december 2013 beslist de gemachtigde niettemin dat de medische verblijfsaanvraag ongegrond 

is. Hij beslist tevens tot de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13).  

 

Op 30 januari 2014 beslist de gemachtigde om de ongegrondheidsbeslissing en het bijbehorende bevel 

om het grondgebied te verlaten in te trekken. In een bij de intrekkingsbeslissing gevoegde nota geeft de 

gemachtigde aan dat er een stevige dwaling is geschied daar de verzoeker recht heeft op een tijdelijk 

bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister daar de medicatie wel beschikbaar, maar niet 

toegankelijk is in het herkomstland.  

 

Op 30 januari 2014 neemt de gemachtigde bijgevolg een nieuwe beslissing, waarbij de verzoeker, in 

toepassing van de artikelen 9ter en 13 van de vreemdelingenwet, wordt gemachtigd tot een tijdelijk 

verblijf van één jaar.  

 

Op 6 februari 2015 dient de verzoeker een aanvraag in tot verlenging van de machtiging tot voorlopig 

verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Op 2 juli 2015 beslist de gemachtigde tot de weigering van de aanvraag tot verlenging van de 

machtiging tot voorlopig verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. De gemachtigde 

beslist op diezelfde datum tevens tot de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

13). Het betreft de thans bestreden beslissingen, die op 20 juli 2015 aan de verzoeker werden ter kennis 

gebracht. 

 

De eerste bestreden beslissing betreft de beslissing, waarbij de verlenging van de machtiging tot 

voorlopig verblijf, voordien toegestaan in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, wordt 

geweigerd. Zij is als volgt gemotiveerd: 

 

“(…) 

M., A. R.R.Nr: (…) 

Geboren te K. op (…)1988 

Nationaliteit: Servië 

Adres: (…) 

 

Onder verwijzing naar de aanvraag die op datum van 06/02/2015 bij onze diensten werd ingediend tot 

verlenging van de machtiging tot voorlopig verblijf voordien toegestaan in toepassing van artikel 9ter van 

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

de verwijdering van vreemdelingen, ingesteld door artikel 5 van de wet van 15 september 2006 tot 

wijziging van de wet van 15 december 1980, en in toepassing van artikel 13 van de wet van 15 

december 1980, gewijzigd door artikel 12 van de wet van 15 september 2006, deel ik u mee dat, 

overeenkomstig artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 (B.S. 31/05/2007) en art. 13 §3,2° 

van de wet van 15 december 1980, aan dit verzoek tot verblijfsverlenging geen gunstig gevolg kan 

worden gegeven.  

 

Overwegende dat betrokkene een aanvraag tot verblijfsmachtiging bij onze diensten heeft ingediend op 

basis van genoemd artikel 9ter op 21/09/2011. Dat dit verzoek door onze diensten op 30/01/2014 

gegrond werd verklaard waarna betrokkene in het bezit werd gesteld van een bewijs van inschrijving in 

het vreemdelingenregister, dit BIVR mag niet langer verlengd worden.  

Reden :  
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Overwegende dat evenwel de omstandigheden op grond waarvan de machtiging oorspronkelijk werd 

toegestaan niet langer bestaan, of dat deze zodanig zijn gewijzigd dat de machtiging niet langer nodig is 

(artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 (B.S. 31/05/2007) tot vaststelling van de 

uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 

1980), waarbij werd nagegaan of de verandering van deze omstandigheden een voldoende ingrijpend 

en niet-voorbijgaand karakter heeft.  

 

Overwegende dat na onderzoek door onze arts-adviseur (zie gesloten omslag, verslag dd. 16/06/2015), 

hij concludeerde dat:  

 

‘De aandoening vormt geen risico voor het leven of de fysieke integriteit want een medische 

behandeling is mogelijk in het land van herkomst. Uit het voorgelegd medisch dossier kan niet worden 

afgeleid dat de zieke op zodanige wijze aan een aandoening lijdt dat deze een ernstig risico inhoudt 

voor het leven of de fysieke integriteit aangezien de noodzakelijke medische zorgen beschikbaar en 

toegankelijk zijn in het herkomstland. Derhalve is er vanuit medisch standpunt dan ook geen bezwaar 

tegen een terugkeer naar het herkomstland.’ 

 

‘De betrokkene voldoet niet langer aan de voorwaarden voor een tijdelijke verblijfsmachtiging volgens 

art. 9 van het KB van 17 mei 2007 omdat de omstandigheden op grond waarvan de machtiging werd 

verleend niet langer bestaan of voldoende ingrijpend en met een niet-voorbijgaand karakter zijn 

gewijzigd.’  

 

Dat derhalve, gezien hoger gemaakte vaststellingen, het niet langer blijkt  

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

of  

2) dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

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

betrokkene gewoonlijk verblijft.  

Bijgevolg is geen bewijs aanwezig dat een terugkeer naar haar 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).  

 

Het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister dat werd afgegeven aan betrokkene dient door 

uw diensten te worden ingehouden.  

Gelieve eveneens bijgevoegde gesloten omslag aan M., A.te willen overhandigen.  

(…)” 

 

De tweede bestreden beslissing betreft het bevel om het grondgebied te verlaten van 2 juli 2015. Deze 

beslissing luidt als volgt: 

 

“(…) 

BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

De heer: 

Naam + voornaam: M., A. 

geboortedatum: (…)1988 

geboorteplaats: K. 

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 30 dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel 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: 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

Krachtens artikel 13, §3, 2° van de wet van 15 december 1980, betrokkene voldoet niet meer aan de 

aan zijn verblijf gestelde voorwaarden: de aanvraag die op datum van 06/02/2015 bij onze diensten 

werd ingediend tot verlenging van de machtiging tot voorlopig verblijf voordien toegestaan in toepassing 

van artikel 9ter, werd geweigerd op 02/07/2015. 

(…)” 

 

2. Over de samenhang 

 

Niettegenstaande het feit dat de bestreden beslissingen formeel steun vinden in verschillende 

bepalingen van de vreemdelingenwet, stelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) 

op basis van de feitelijke gegevens in het dossier vast dat de verweerder het zelf klaarblijkelijk nodig 

heeft geacht om de uitkomst van de aanvraag tot verlenging van het voorlopig verblijf om medische 

redenen (cf. artikel 9ter van de vreemdelingenwet) af te wachten alvorens aan de verzoeker een bevel 

om het grondgebied te verlaten af te leveren. In het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten van 

2 juli 2015 wordt tevens uitdrukkelijk verwezen naar het gegeven dat de aanvraag “tot verlenging van de 

machtiging tot voorlopig verblijf voordien toegestaan in toepassing van artikel 9ter, werd geweigerd”, op 

diezelfde datum.  

 

Aldus heeft de vaststelling, dat de verlenging van de machtiging tot voorlopig verblijf om medische 

redenen werd geweigerd en de in deze beslissing vervatte beoordeling dat er vanuit medisch standpunt 

geen bewaar is tegen een terugkeer naar het herkomstland, tevens geleid tot het oordeel dat aan de 

verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten kon worden afgegeven. Door aldus te handelen 

erkent de verweerder dat de uitkomst van de aanvraag tot verlenging van het voorlopig verblijf bepalend 

is voor het al dan niet afleveren van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Een en ander blijkt overigens ook uit een samenlezing van de bestreden beslissingen: deze werden 

genomen op dezelfde datum door dezelfde ambtenaar, attaché J.S. Verder blijkt uit het administratief 

dossier dat attaché J.S. op 24 april 2018 aan de burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe instructies 

gaf om “ingevolge de aanvraag om machtiging tot verblijf van 06/02/2015 in toepassing van artikel 9ter 

van de wet van 15 december 1980 […] betrokkenen uit te nodigen en de documenten in bijlage te 

betekenen: 

- De beslissing tot weigering verlenging van het BIVR van de regularisatieaanvraag; 

Gelieve eveneens bijgevoegde gesloten omslag aan betrokkenen te willen overhandigen. 

- Het bevel om het grondgebied te verlaten 30 dagen (bijlage 13).” 

 

Aldus blijkt dat het besluit tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten terzelfdertijd werd 

onderzocht als de weigeringsbeslissing met betrekking tot de aanvraag tot verlenging van het voorlopig 

verblijf om medische redenen en dat de bestreden beslissingen samenhangen.  

 

Gelet op bovenstaande feitelijke omstandigheden is de Raad van oordeel dat de bestreden beslissingen 

een zodanige graad van samenhang vertonen dat het in het kader van een goede rechtsbedeling gepast 

voorkomt deze samen te behandelen.  

 

3. Over de rechtspleging 

 

In de beschikking van 31 augustus 2018 werd aan de beide partijen, met toepassing van artikel 39/62 

van de vreemdelingenwet, de volgende vraag gesteld: 

 

“Bovendien vraagt de Raad aan beide partijen om met toepassing van artikel 39/62 van de 

Vreemdelingenwet, alle inlichtingen en bescheiden over te maken aan de Raad met betrekking tot de 

actuele situatie van de verzoekende partij, die mogelijks een gevolg kunnen hebben voor de 

behandeling van het huidig beroep, meer bepaald of de verzoekende partij zich nog op het Belgische 

grondgebied bevindt en of zij ondertussen desgevallend het voorwerp heeft uitgemaakt van een 

statuutwijziging”. 

 

Ter terechtzitting van 22 oktober 2018 legt de verzoeker, ten bewijze van zijn aanwezigheid in België, 

een kopie neer van zijn nationaal paspoort, alsook een kopie van een recent medisch attest. De 

vertegenwoordiger van de Belgische staat vraagt om het medisch attest uit de debatten te weren.  

 

Er moet evenwel worden opgemerkt dat de Raad, in toepassing van artikel 39/62 van de 

vreemdelingenwet, rechtstreeks briefwisseling kan voeren met de partijen en dat de Raad gerechtigd is 
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om alle bescheiden en inlichtingen door deze partijen te doen overleggen. Aangezien de Raad in zijn 

beschikking van 31 augustus 2018 zelf heeft gevraagd om alle inlichtingen en bescheiden over te 

maken, onder meer met betrekking tot het gegeven of de verzoeker zich nog in België bevindt, 

behoorde het ook aan de verzoeker om hieromtrent alle nuttige documenten over te maken. Op de 

vraag van de verweerder om het neergelegde medisch attest uit de debatten te weren, kan dan ook niet 

worden ingegaan. Zoals de advocaat van de verzoeker ter terechtzitting ook uitdrukkelijk stelt, worden 

de neergelegde stukken uiteraard enkel in rekening genomen ten bewijze van de aanwezigheid van de 

verzoeker in België. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1. In een eerste middel voert de verzoeker de schending aan van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van het zorgvuldigheidsbeginsel 

en van de materiële motiveringsplicht.  

 

Het eerste middel wordt als volgt toegelicht: 

 

“(…)De verwerende partij stelt het volgende : 

 

“Overwegende dat evenwel de omstandigheden op grond waarvan de machtiging oorspronkelijk werd 

toegestaan niet langer bestaan, of dat deze zodanig zijn gewijzigd dat de machtiging niet langer nodig 

is, waarbij werd nagegaan of de verandering van deze omstandigheden een voldoende ingrijpend en 

niet-voorbijgaand karakter heeft.” 

 

“Uit het voorgelegd medisch dossier kan niet worden afgeleid dat de zieke op zodanige wijze aan een 

aandoening lijdt dat deze een ernstig risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit aangezien de 

noodzakelijke medische zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn in het land van herkomst. Derhalve is 

er vanuit medisch standpunt dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar het herkomstland. 

 

Bijgevolg zou het niet bewezen zijn 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. 

Vanuit medisch standpunt zou er geen bezwaar zijn tegen een terugkeer naar het herkomstland.” 

 

Uit het medisch advies van de arts-adviseur dd. 16/06/2015 zou blijken dat verzoeker kan reizen en 

geen nood heeft aan mantelzorg om medische redenen. 

Verwerende partij verwijst naar het verslag van de arts-adviseur dd. 16/06/2015. 

In dat verslag wordt verwezen naar het medische onderzoek van 10/06/2012 waarbij werd vastgesteld 

dat verzoeker het betrekkelijk goed stelde. Globaal gesproken zou de klinische toestand van verzoeker 

stabiel zijn en er zouden geen nieuwe verwikkelingen zijn. 

 

Door te verwijzen naar een expertise van 3 jaar geleden, schendt verwerende partij de materiële 

motiveringsplicht en de zorgvuldige feitengaring, gezien de toestand van verzoeker sindsdien ernstig 

geëvolueerd is. 

 

In de bestreden beslissing wordt geen melding gemaakt van een recent medisch onderzoek. 

 

Er is dan ook sprake van een gebrek aan actueel medisch onderzoek door verwerende partij. 

 

Beschikbaarheid en toegankelijkheid medische zorgen in het land van herkomst 

 

Verwerende partij stelt ten onrechte dat de noodzakelijke medische zorgen beschikbaar en toegankelijk 

zijn in het herkomstland. 

 

Verder stelt de arts-adviseur en dus ook verwerende partij dat het medicament Fingolimod beschikbaar 

is in Servië. 

In haar eerdere beslissing van 19/12/2013 stelde verwerende partij dat Fingolimod een duur medicijn is 

(in België 1.800 euro voor een maand behandeling) waarvoor geen duidelijkheid is dat het terugbetaald 

wordt in Servië. 
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De medicijnen die verzoeker nodig heeft om een progressie van zijn ernstige aandoening te voorkomen 

zouden beschikbaar zijn in Servië, maar de toegankelijkheid ervan zou niet gegarandeerd zijn. (zie 

advies Dr. T. in bijlage) 

 

In haar nieuwe beslissing verwijst verwerende partij naar het vroegere advies van Dr. T. dd. 18/12/2013 

en stelt in tegenstelling tot dat advies dat dit medicijn Fingolimad WEL beschikbaar is in Servië. 

 

Verzoeker betwist de beschikbaarheid van het medicijn Fingolimod in Servië 

 

Dat verwerende partij haar beslissing niet deugdelijk motiveert. 

 

Verwerende partij stelt verder dat de medische zorg toegankelijk is. Het zou volstaan dat de medicatie 

aanwezig is. 

Volgens verwerende partij zou het volstaan dat de medicatie aanwezig is in het land van herkomst en 

het feit of deze medicatie moeilijk kan verkregen worden door de betrokkene zou geen reden zijn om te 

besluiten tot een schending van art. 3 E.V.R.M. 

 

Artikel 9ter Vw is een autonome, nationale norm die een ruimere bescherming biedt dan artikel 3 EVRM 

(RvS 16 oktober 2014, nr. 228.778 en RvS 5 november 2014, nrs. 229.072 en 229.073). De hoge 

drempel van hardheid uit de rechtspraak van het EHRM over artikel 3 EVRM, namelijk dat artikel 3 

EVRM slechts bescherming biedt tegen een uitwijzing van een zieke vreemdeling als er een risico voor 

het leven is, bij een kritieke gezondheidstoestand of een zeer vergevorderd stadium van de ziekte, kan 

de toepassing van artikel 9ter Vw niet beperken of bepalen. Het toepassingsgebied van artikel 9ter Vw 

(medische regularisatie-aanvraag) valt niet samen met de situaties waarin volgens het EHRM een 

uitwijzing strijdig is met artikel 3 EVRM. 

 

Beschikbaarheid alleen volstaat niet, de medische zorg moet ook TOEGANKELIJK zijn. 

 

De beschikbaarheid van de medicatie in Servië is minstens onzeker. 

 

Verwerende partij dient rekening te houden met de feitelijke en individuele toegankelijkheid van de 

medische zorgen. Daarbij zijn deze factoren van belang: 

 

 

 

 

 

 

 

Er wordt in de beslissing niets vermeld inzake de KOSTPRIJS van het medicijn en eventuele 

TERUGBETALING in het land van herkomst, de mogelijkheden, de toegankelijkheid tot een adequate 

behandeling, ziekenhuizen, sociaal systeem enz. 

 

De financiële toegankelijkheid van behandeling in Servië werd duidelijk niet onderzocht door 

verwerende partij. 

 

Verzoeker maakt ook deel uit van de Albanese minderheid in Servië hetgeen in de praktijk de 

toegankelijkheid tot de gezondheidszorg uiterst bemoeilijkt, zeker wanneer er sprake is van wachtlijsten. 

 

In andere beslissingen inzake de 9ter wordt wel een opsomming gegeven van al deze elementen, maar 

in casu is dat niet gebeurd. 

 

Verwerende partij diende o.a. de beschikbaarheid van het medicijn Fingolimod, de kostprijs (eventuele 

terugbetaling) en de toegankelijkheid tot een adequate behandeling in Servië na te gaan. 

 

Dit dient geval per geval te gebeuren rekening houdende met de persoonlijke situatie van de zieke. (zie 

RvV 78.293, 29 maart 2012) 

 

Dat er dan ook sprake is van schending van de materiële motiveringsplicht evenals de 

zorgvuldigheidsplicht. 
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De motivering is niet afdoende omdat het niveau van de loutere bewering niet wordt overstegen. 

 

Dat het zeker niet verantwoord is om verzoeker in Servië totaal aan zijn lot over te laten en toe te laten 

dat zijn toestand verslechtert. 

 

Dat de bestreden beslissing nu wel gemotiveerd wordt doch zeker niet afdoende is en na voldoende 

onderzoek van de concrete omstandigheden van de zaak. 

 

Er is dan ook sprake van een schending van art. 3 Wet betreffende uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen, meer bepaald de materiële motiveringsplicht en eveneens de 

zorgvuldigheidsplicht. 

 

Dat er dan ook sprake is van schending van zowel de formele motiveringsplicht als de materiële 

motiveringsplicht evenals de zorgvuldigheidsplicht. 

De bestreden beslissing bevat aldus geen voldoende motivering en komt tekort aan de 

zorgvuldigheidplicht die men mag verwachten in elk concreet geval. 

 

‘De beslissing die steunt op onjuiste of op juridisch onaanvaardbare motieven is met 

machtsoverschrijding genomen’ (R.v.St. 04 maart 1960, Brinkhuysen, nr. 7681; R.v.St. 30 september 

1960, Janssens, nr. 8094; R.v.St. 23 november 1965, stad Oostende, nr. 11.519) 

 

Krachtens de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen is 

het een substantiële vormvereiste dat motivering, en dan nog noodzakelijkerwijze een juiste en juridisch 

aanvaardbare motivering, gebeurt van de door de overheid genomen beslissingen. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de bestreden beslissing niet juist of juridisch aanvaardbaar is en dat zij 

steunt op onjuiste, juridisch onaanvaardbare en onwettige motieven en dat zij derhalve niet behoorlijk 

naar recht gemotiveerd is. 

 

De Raad van State eist dat de overheid tot haar voorstelling van de feiten (R.v.St. SPELEERS, nr. 

21.037, 17 maart 1981) en tot de feitenvinding (R.v.St. VAN KOUTER, nr. 21.094, 17 april 1981) komt 

met inachtneming van de zorgvuldigheidsplicht. 

 

Uit de zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vloeit voort dat in beginsel geen feiten als bewezen of 

niet bewezen worden beschouwd zonder bij de betrokkene direct en persoonlijk inlichtingen te vragen of 

hem in de gelegenheid te stellen de stukken over te leggen die naar zijn oordeel zijn voorstelling van de 

feiten of van zijn toestand geloofwaardig maken (R.v.St., THIJS, nr. 24.651, 18 september 1984, R.W., 

1984-85, 946; LAMBRECHTS, W. Geschillen van bestuur, 43) 

 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

 

4.2. De verweerder repliceert hierop in de nota met opmerkingen als volgt: 

 

“Verzoekende partij voert de schending aan van de formele en de materiële motiveringsplicht, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en van artikel 9ter Vw. 

 

Verzoekende partij stelt dat de beslissing tot weigering van verlenging van de machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9ter Vw onvoldoende gemotiveerd werd. 

Verzoekende partij meent dat er geen sprake is van een stabilisering van de ziekte en betwist dat de 

zorgen in het land van herkomst beschikbaar en toegankelijk zijn. 

Verzoekende partij laakt het feit dat in het verslag van 16.06.2015 wordt verwezen naar een onderzoek 

van 10.06.2012 en verwijt de verwerende partij dat deze geen actueel medisch onderzoek heeft verricht. 

 

In antwoord op deze kritiek laat verwerende partij gelden dat de arts-adviseur, indien hij het nodig acht, 

de vreemdeling kan onderzoeken. De arts-adviseur is dit dus niet verplicht. In casu heeft de arts-

adviseur de vreemdeling persoonlijk onderzocht en zich voor de beoordeling in verband met de 

verlenging verder gebaseerd op de door verzoekende partij ingediende medische attesten. Het was de 

arts-adviseur toegestaan zich voor zijn advies te baseren op de neergelegde medische attesten zonder 

verzoekende partij opnieuw te onderzoeken indien hij de mening was toegedaan dat hij ook zonder een 

nieuw persoonlijk onderzoek een onderbouwd advies kon geven. De arts-adviseur heeft dus op wettige 

wijze zijn advies geformuleerd. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 8 

Bovendien blijkt uit het voornoemd advies ook dat de arts-adviseur wel degelijk de beschikbaarheid en 

toegankelijkheid van de medische zorgen in het land van herkomst heeft bestudeerd, en heeft 

geoordeeld dat deze voldoende waren. Verzoekende partij kan niet dienstig voorhouden dat er hierbij 

onzorgvuldig zou zijn gehandeld. 

Daar waar verzoekende partij lijkt te betwisten dat het feit dat medicatie eventueel moeilijker zou kunnen 

worden verkregen in het land van herkomst geen reden is om te besluiten tot een schending van artikel 

3 van het EVRM, werpt verwerende partij op dat voornoemd artikel geen waarborg biedt aan een 

vreemdeling om op het grondgebied van een bepaalde Staat te verblijven omwille van de reden dat de 

medische verzorging in die Staat beter georganiseerd zou zijn of er bijvoorbeeld ruimere terugbetalingen 

zouden gelden. 

In het advies is tevens te lezen dat er geen verlenging nodig wordt geacht gezien verzoekende partij 

geen bewijs van algemene of volledige arbeidsongeschiktheid voorlegt waardoor verzoeker minstens 

deels zou kunnen instaan voor de kosten, dat verzoeker hulp zou kunnen krijgen van in Servië 

aanwezige familieleden en dat niet wordt aangetoond dat verzoeker niet in staat zou zijn om te reizen. 

Gelet op dit advies van de arts-adviseur, was het niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde om te 

besluiten dat er geen verlenging van de machtiging kon worden toegestaan. 

Het feit dat verzoekende partij zelf vindt dat zij wél voldoet aan de voorwaarden tot verlenging van de 

machtiging op basis van artikel 9ter Vw, doet hieraan geen afbreuk. 

 

Verwerende partij besluit dan ook dat de bestreden beslissing afdoende werd gemotiveerd. De 

overwegingen van de bestreden beslissing laten de verzoekende partij toe om te achterhalen om welke 

redenen de machtiging tot verblijf in toepassing van art. 9ter Vw niet langer verlengd wordt. 

 

De aangevoerde middelen kunnen niet worden aangenomen.” 

 

4.3. Beoordeling 

 

De verzoeker beroept zich onder meer op een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheidsplicht legt de overheid onder 

meer op om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat 

de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat zij met kennis 

van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475). Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in 

dat de overheid slechts na afweging van alle relevante gegevens van de zaak een beslissing mag 

nemen (RvS 28 april 2008, nr. 182.450). De bestuursbeslissing dient te steunen op een zorgvuldige 

feitenvinding en een nauwgezette afweging zodat de beslissing genomen wordt op basis van een 

afdoend en volledig onderzoek van het concrete geval (RvS 22 maart 2010, nr. 202.182; RvS 2 februari 

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

 

Bij het beoordelen van het naleven van de zorgvuldigheidsplicht treedt de Raad niet op als rechter in 

hoger beroep die de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Het optreden van de overheid moet 

wel worden beoordeeld door de toetsing van de uitgedrukte motieven aan de gegevens van het dossier 

en aan de toepasselijke wetsbepalingen.  

 

De eerste bestreden beslissing betreft de weigering van de verlenging van het voorlopig verblijf, 

voorheen toegestaan in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Deze beslissing vindt zijn 

juridische grondslag in de artikelen 9 en 13 van de vreemdelingenwet en in artikel 9 van het koninklijk 

besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: het koninklijk besluit van 17 mei 

2007). 

 

Artikel 9ter, §1, van de vreemdelingenwet, bepaalt als volgt: 

 

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

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

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

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

tot verblijf in het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde.  
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De aanvraag moet per aangetekende brief worden ingediend bij de minister of zijn gemachtigde en 

bevat het adres van de effectieve verblijfplaats van de vreemdeling in België.  

De vreemdeling maakt samen met de aanvraag alle nuttige en recente inlichtingen over aangaande zijn 

ziekte en de mogelijkheden en de toegankelijkheid tot een adequate behandeling in zijn land van 

herkomst of in het land waar hij verblijft.  

Hij maakt een standaard medisch getuigschrift over zoals voorzien door de Koning bij een besluit 

vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Dit medisch getuigschrift dat niet ouder is dan drie maanden 

voorafgaand aan de indiening van de aanvraag vermeldt de ziekte, haar graad van ernst en de 

noodzakelijk geachte behandeling.  

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.” 

 

Artikel 9 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 bepaalt als volgt: 

 

“De vreemdeling die gemachtigd werd tot beperkt verblijf op grond van artikel 9ter van de wet, wordt 

geacht niet meer te voldoen aan de aan zijn verblijf gestelde voorwaarden in de zin van artikel 13, § 3, 

2°, van de wet, indien de omstandigheden op grond waarvan de machtiging werd verleend, niet langer 

bestaan, of zodanig zijn gewijzigd dat deze machtiging niet langer nodig is. Er dient hierbij te worden 

nagegaan of de verandering van deze omstandigheden een voldoende ingrijpend en niet-voorbijgaand 

karakter hebben.” 

 

Zoals blijkt uit de stukken van het administratief dossier, werd aan de verzoeker op 30 januari 2014 een 

tijdelijke machtiging tot verblijf toegekend naar aanleiding van de op 21 september 2011 ingediende 

aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Op 18 december 2013 gaf de ambtenaar-geneesheer, in toepassing van artikel 9ter, §1, vijfde lid, van 

de vreemdelingenwet, het volgende advies inzake verzoekers aanvraag van 21 september 2011: 

 

“(…) 

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 21.09.2011. 

 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken: 

(…) 

 

Uit een studie van deze documenten blijkt dat deze 25-jarige man multiple sclerose heeft waarvoor hij 

wordt behandeld met natalizumab (Tysabri ®). Verder neemt hij Mysoline® (primidon) tegen myocloniën 

van de bovenste ledematen.  

Hij is ook ingeschreven in een experimenteel programma met Fampridine. Dit middel is nog niet 

geregistreerd omwille van de onzekere werking ervan. Dit wordt bijgevolg niet weerhouden. 

 

Op basis van de vermelde gegevens kan worden afgeleid dat de betrokkene kan reizen en geen nood 

heeft aan mantelzorg om medische redenen. 

 

Beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging in Servië 

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

administratief dossier van de betrokkene): 

(…) 

Betreffende de behandeling / opvolging van multiple sclerose, uit (1) blijkt dat er neurologen zijn in 

Servië evenals fingolimod (ter vervanging van natalizumab) voor de behandeling van zeer actieve 

vormen van “recidiverende en herstellende multiple sclerose”. Verder blijkt uit (2) dat fenobarbital (ter 

vervanging van primidon) beschikbaar is in Servië. 

 

Toegankelijkheid van de zorgen en van de opvolging in Servië 

Fingolimod is een duur medicijn (in België 1800 euro voor een maand behandeling) waarvoor we geen 

duidelijkheid hebben dat het terugbetaald wordt in Servië. 
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De medicijnen die betrokkene nodig heeft om een progressie van zijn ernstige aandoening te 

voorkomen zijn wel beschikbaar in Servië maar de toegankelijkheid ervan is op basis van de 

beschikbare gegevens niet gegarandeerd.  

 

Conclusie: 

Uit het voorgelegd medisch dossier kaan worden afgeleid dat de zieke op zodanige wijze aan een 

aandoening lijdt dat deze momenteel een reëel risico vormt voor het leven of de fysieke integriteit gezien 

er geen adequate behandeling bestaat in het herkomstland of land van verblijf zodat vanuit medisch 

oogpunt een terugkeer naar het herkomstland of land van verblijf 1 jaar niet aangewezen is.” 

 

De gemachtigde heeft dit advies in aanmerking genomen en heeft zijn beslissing van 30 januari 2014 tot 

toekenning van een tijdelijk verblijf van één jaar als volgt gemotiveerd: 

 

“(…) 

Ik heb de eer u mee te delen dat de voornoemde personen naar aanleiding van de 

regularisatieaanvraag bij onze diensten per aangetekend schrijven ingediend op 21.09.2011, 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, en in toepassing van 

artikel 13 van de wet van 15 december 1980, gewijzigd door artikel 12 van de wet van 15 september 

2006, gemachtigd wordt tot een verblijf van één jaar vanaf de afgifte van de documenten. 

 

Bijgevolg verzoek ik u betrokkenen in het vreemdelingenregister in te schrijven en het bewijs van 

inschrijving in dat register af te geven geldig voor de duur van 12 maanden. 

Het BIVR moet het volgende vermelden: "tijdelijk verblijf". 

 

De tijdelijke verblijfsvergunning wordt toegestaan omwille van de in hun aanvraag ingeroepen 

gezondheidsredenen en betreft MR. M. A. 

 

Voorwaarden voor de aanvraag tot een verlenging van de verblijfsvergunning 

 

Ten laatste de 30ste dag (= 1 maand) voor de vervaldatum van de verblijfsvergunning dient betrokkene 

via de Burgemeester van de verblijfplaats een verzoek tot verblijfsverlenging te richten, voorzien van 

volgend/e bewijsstuk/ken: 

 

• Een recent standaard medisch getuigschrift opgesteld conform het model vereist door Art.9ter §1 van 

de wet van 15.12.1980 en gepubliceerd in bijlage bij het KB van 24.01.2011 tot wijziging van het KB van 

17.05.2007 en andere medische rapporten, die de evolutie van de ziekte + haar graad van ernst alsook 

de noodzakelijke behandeling preciseren. Het standaard medisch getuigschrift mag niet ouder zijn dan 

drie maanden voorafgaand aan de indiening van de aanvraag tot verblijfsverlenging; zo niet zal uw 

betreffende aanvraag geweigerd worden. 

• Een geldig internationaal erkend en door de nationale overheden afgeleverd reisdocument/paspoort. 

Indien de asielprocedure afgesloten is, een geldig internationaal erkend en door de nationale 

 

DE VERLENGING van het TIJDELIJKE verblijf zal onderworpen worden aan een medische herevaluatie 

en aan een voorafgaand akkoord door de Medische Sectie van de Dienst Humanitaire Regularisaties 

(…).” 

 

In een nota van diezelfde datum, 30 januari 2014, legt de gemachtigde als volgt uit waarom hij de eerder 

getroffen ongegrondheidsbeslissing van 19 december 2013 intrekt en ze vervangt door de beslissing tot 

machtiging van een tijdelijk verblijf van één jaar: 

 

“(…) 

Beslissing 19.12.2013 intrekken! 

Een stevige dwaling mijnentwege: 

Betrokkene heeft recht op tijdelijk bivr daar medicatie wel beschikbaar maar niet toegankelijk is. 

(…)” 

 

Op 6 februari 2015 dient de verzoeker een aanvraag in tot verlenging van het tijdelijk verblijf van één 

jaar op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 
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De ambtenaar-geneesheer geeft op 16 juni 2015 inzake deze vraag tot verlenging het volgende advies: 

 

“(…) 

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 21.09.2011. 

 

Dr. T. gaf reeds eerder een advies omwille van de medische toestand van betrokkene en de nodige 

medicatie wegens de multipele sclerose. 

 

I. Hiervoor maak ik gebruik van de attesten die ons werden bezorgd sinds het vorig advies: 

• 12/12/2013, 9/08/2013, 10/03/2015, 4/11/2014, 5/02/2015, 21/05/2015, 27/04/ 2015, 28/04/2015, 

23/03/2015, Dr. E. S., opvolgingsverslagen voor een patiënt die lijdt aan multiple sclerose. Betrokkene 

wordt ook verder behandeld met kinesitherapie, en sinds begin 2011 heeft hij een urinaire opvangzak. 

De vroegere behandeling met tysabri werd stopgezet in april 2015. 

• 15/12/2013,11/10/2013,12/9/2013,11/7/2013, Dr. V. P., opvolgingsverslagen voor een patiënt die 

lijdt aan multiple sclerose. 

 

II. Actuele aandoening(en) en behandeling: 

Uit een studie van deze documenten blijkt dat deze 27-jarige man multiple sclerose heeft waarvoor hij 

vroeger werd behandeld met natalizumab (Tysabri®). Verder neemt hij Mysoline® (primidon) tegen 

myoclonieën van de bovenste ledematen. 

Hij werd ook ingeschreven in een experimenteel programma met Fampridine. Dit middel is nog niet 

geregistreerd omwille van de onzekere werking ervan. Dit wordt bijgevolg niet weerhouden. 

 

Op basis van de vermelde medische gegevens kan worden afgeleid dat de betrokkene kan reizen en 

geen nood heeft aan mantelzorg om medische redenen. 

De medicijnen die betrokkene nodig heeft om een progressie van zijn ernstige aandoening te 

voorkomen, fingolimod (gilenya), gecommercialiseerd door de firma Novartis zijn nu wel beschikbaar in 

Servië. 

Op basis van de vermelde medische gegevens kan worden afgeleid dat de betrokkene kan reizen en 

geen nood heeft aan mantelzorg om medische redenen. 

 

III. Onderzoek van de betrokkene: 

Om ons een beter oordeel te vormen over de klinische toestand van betrokkene hebben wij hem op 

10/6/2012 persoonlijk opgeroepen voor een medisch onderzoek, in aanwezigheid van zijn tante, die 

optrad als tolk. 

Wat betreft zijn multiple sclerose, stelt betrokkene het betrekkelijk goed, het beven van handen en 

voeten is onder controle, de behandeling met baxters werd stopgezet en krijgt nu enkel nog als 

hoofdbehandeling fingolimod, medicatie die hij in pilletjes moet nemen. Er zijn dus huidig geen baxters 

meer nodig. 

Hij kan zich binnenshuis goed verplaatsen. Voor verdere verplaatsingen struikelt hij soms, waarbij hij 

kan vallen. 

Globaal gesproken is de klinische toestand van betrokkene stabiel, en er waren geen nieuwe 

verwikkelingen meer. 

 

IV. Beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst / terugname: 

Wat betreft de medicatie verwijs ik naar het vroegere advies van dr. T. waaruit bleek dat de meeste 

medicatie beschikbaar was in Servië. Deze informatie werd reeds naar betrokkene opgestuurd en is ook 

terug te vinden in het medisch - administratief dossier 

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

administratief dossier van de betrokkene). De informatie was afkomstig uit de MedCOI-databank die 

niet-publiek is: 

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

administratief dossier van de betrokkene): 

- Informatie afkomstig van International SOS van 15/01/2013 met uniek referentienummer BMA-4564 

- Informatie afkomstig van International SOS van 07/03/2013 met uniek referentienummer BMA-4621 

 

Betreffende de behandeling / opvolging van multiple sclerose, blijkt uit (1) dat er neurologen zijn in 

Servië evenals fingolimod (ter vervanging van natalizumab) voor de behandeling van zeer actieve 

vormen van "recidiverende en herstellende multiple sclerose". Verder bleek daaruit (2) dat fenobarbital 
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(ter vervanging van primidon) beschikbaar is in Servië. Ook antidepressiva zijn ruimschoots voorhanden 

in Servië. 

Overigens moet gesteld worden dat fingolimod zeker ter beschikking staat in de tweedelijns 

gezondheidszorg, maar bovendien kan het gewoon per internet besteld worden via de website van 

MedChem Express (http://www.medchemexpress.com/finaolimod.html). 

 

Deze documenten werden afgeprint en toegevoegd aan het administratief dossier. 

 

V. Toegankelijkheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst / terugname: 

Wat betreft de toegankelijkheid van de medicatie, dient nogmaals verwezen te worden naar de 

rechtspraak van het EHRM waaruit heel duidelijk blijkt dat het volstaat dat de medicatie aanwezig is en 

dat het feit of deze medicatie moeilijk kan verkregen worden door de betrokkene, geen reden is om te 

besluiten tot een schending van artikel 3 van het E.V.R.M. (Arrest nr. 81574 van 23 mei 2012). 

 

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

en tertiaire zorg), vertoonden 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, daar de staat de bijdragen voor deze 

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

 

In het geval verzoeker 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 

moet betrokkene zich in regel stellen met de ziekteverzekering. 

 

De bijdrage in de kosten van de zorgen door de patiënt 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. 

 

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). 

 

Wat betreft de sociale zekerheid heeft men in Servië recht op een werkloosheidsuitkering wanneer men 

minstens 12 maanden bijgedragen heeft gedurende de laatste 18 maanden. Voor verzoeker zal dit 

waarschijnlijk niet het geval zijn. Indien hij of 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. Een 

alleenstaande zonder middelen ontvangt 5.820 RSD per maand (50,87 euro), een familie bestaande uit 

5 personen 11.646 RSD per maand (101,79 euro). Dit kan nog aangevuld worden met andere sociale 

uitkeringen. 

 

De Europese Commissie meldt in haar Vooruitgangsrapport van 14 oktober 2009 dat het Servische 

Ministerie voor mensenrechten en minderhedenrechten erin geslaagd is om de Servische administratie 

bewust te maken van de internationale verplichtingen op het gebied van mensenrechten. De “wet op het 

verbod op discriminatie" werd in maart 2009 aangenomen. Deze wet is een duidelijke stap voorwaarts in 

de bescherming van de mensenrechten. De wet voorziet in de benoeming van een onafhankelijke 

commissaris voor de bescherming van de gelijkheid. De wet voorziet tevens in gerechtelijke 

bescherming. De commissaris zal zich bezighouden met alle gevallen van discriminatie, behalve 

diegene die al door de rechterlijke macht behandeld worden. Algemeen genomen is het kader voor de 

bescherming van de rechten van minderheden in Servië aanwezig. 

De rechten van minderheden worden over het algemeen gerespecteerd. 

*** 

Er is geen strikte noodzaak tot mantelzorg. Betrokkene heeft in Servië, het land waar hij ruim 21 jaar 

verbleef, nog steeds zijn ouders (die een bakkerszaak hebben) en andere familieleden (o.a. broer die 

mee op consultatie is gekomen) bij wie hij terecht zou kunnen voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het 

bekomen van de nodige zorgen aldaar en/of voor (tijdelijke) financiële hulp. 

 

http://www.medchemexpress.com/finaolimod.html
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Betrokkene legt geen bewijs van algemene of volledige arbeidsongeschiktheid voor. We kunnen er dus 

vanuit gaan dat betrokkene eventueel nog zelf (deels) zou kunnen instaan voor de kosten die gepaard 

gaan met de noodzakelijke hulp. 

 

Bovendien legt betrokkene geen enkel bewijs voor dat men niet in staat is te reizen, waardoor kan 

aangenomen worden dat een terugkeer naar Servië mogelijk is. 

 

Conclusie: 

De aandoening vormt geen risico voor het leven of de fysieke integriteit want een medische behandeling 

is mogelijk in het land van herkomst 

Uit het voorgelegd medisch dossier kan niet worden afgeleid dat de zieke op zodanige wijze aan een 

aandoening lijdt dat deze een ernstig risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit aangezien de 

noodzakelijke medische zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn in het herkomstland. 

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

herkomstland. 

De betrokkene voldoet niet langer aan de voorwaarden voor een tijdelijke verblijfsmachtiging volgens 

art. 9 van het KB van 17 mei 2007 omdat de omstandigheden op grond waarvan de machtiging werd 

verleend niet langer bestaan of voldoende ingrijpend en met een niet-voorbijgaand karakter zijn 

gewijzigd.” 

 

Met de uitdrukkelijke verwijzing naar en citering uit het voormelde advies van 16 juni 2015, beslist de 

gemachtigde op 2 juli 2015 om de verlenging van de machtiging tot voorlopig verblijf, voordien 

toegestaan in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, te weigeren. Het blijkt derhalve dat 

het medisch advies van 16 juni 2015 - zoals overigens ook reeds blijkt uit het bepaalde in artikel 9ter, 

§1, vijfde lid, van de vreemdelingenwet - beslissend is voor het weigeren van de verlenging van de 

machtiging tot verblijf. 

 

Gelet op artikel 9 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007, in samenlezing met artikel 9ter, §1, vijfde 

lid, van de vreemdelingenwet, moet bij de beoordeling van aangevoerde schending van de 

zorgvuldigheidsplicht dan ook worden onderzocht of de ambtenaar-geneesheer op nauwgezette wijze 

heeft onderzocht of de omstandigheden, op grond waarvan de machtiging tot verblijf om medische 

redenen voordien werd verleend, niet langer bestaan, dan wel dat zij zodanig zijn gewijzigd dat de 

machtiging niet langer nodig is. De algemene zorgvuldigheidsplicht die rust op het bestuur, wordt in 

casu nog nader omlijnd door de in voormeld artikel 9 voorziene verplichting om na te gaan “of de 

verandering van deze omstandigheden een voldoende ingrijpend en niet-voorbijgaand karakter” heeft. 

De zorgvuldigheidsplicht die rust op het bestuur bij het niet verlengen van een voorheen toegekende 

machtiging tot verblijf om medische redenen, gaat dan ook verder dan de ambtenaar-geneesheer te 

gelasten met een loutere herbeoordeling van het in artikel 9ter, §1, eerste lid, van de vreemdelingenwet 

vermelde risico, van de mogelijkheden van en 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. De ambtenaar-geneesheer moet immers 

tevens op zorgvuldige wijze onderzoeken of de omstandigheden, die voorheen tot de machtiging 

hebben geleid, op een voldoende ingrijpende en niet-voorbijgaande wijze zijn veranderd. Het spreekt 

voor zich dat de loutere pro forma vermelding “De betrokkene voldoet niet langer aan de voorwaarden 

voor een tijdelijke verblijfsmachtiging volgens art. 9 van het KB van 17 mei 2007 omdat de 

omstandigheden op grond waarvan de machtiging werd verleend niet langer bestaan of voldoende 

ingrijpend en met een niet-voorbijgaand karakter zijn gewijzigd.” niet volstaat. Uit het advies van de 

ambtenaar-geneesheer, die overeenkomstig artikel 9ter, §1, vijfde lid, van de vreemdelingenwet, als 

enige bevoegd is voor het onderzoek van de medische elementen en van de beschikbaarheid en de 

toegankelijkheid van de noodzakelijk geachte behandeling in het land van herkomst, moet tevens 

duidelijk blijken waarom de omstandigheden die eerder tot de verblijfsmachtiging hebben 

geleidvoldoende ingrijpend en met een niet-voorbijgaand karakter zijn gewijzigd.  

 

De verzoeker voert in zijn eerste middel onder meer aan dat de verweerder in de eerdere beslissing tot 

machtiging tot voorlopig verblijf stelde dat ‘fingolimod’ een duur medicijn is (in België 1.800 euro voor 

een behandeling van één maand), waarvoor geen duidelijkheid bestond dat het terugbetaald wordt in 

Servië. Hij geeft tevens aan dat toen werd geoordeeld dat de medicijnen die hij nodig heeft om een 

progressie van zijn ernstige aandoening te voorkomen, wel beschikbaar zijn in Servië maar dat de 

toegankelijkheid ervan niet gegarandeerd zou zijn. Het betoog van de verzoeker vindt steun in de 

stukken van het administratief dossier (zie het hierboven geciteerde medisch advies van 18 december 

2013 en de nota van 30 januari 2014). De verzoeker kan tevens worden gevolgd waar hij argumenteert 
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dat artikel 9ter van de vreemdelingenwet niet enkel vooropstelt dat de nodige behandeling beschikbaar 

moet zijn in het land van herkomst, maar dat tevens moet worden nagegaan dat de medische zorg 

toegankelijk is in het land van herkomst. De algemene verwijzing naar de rechtspraak van het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens inzake artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de 

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

en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, is dan ook niet relevant. Dit geldt in casu des te meer nu aan 

de verzoeker op 30 januari 2014 een tijdelijk verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet 

werd toegestaan net omdat de toegankelijkheid tot de medicatie, die de verzoeker nodig heeft om de 

progressie van de multiple sclerose te voorkomen en die wel beschikbaar was in Servië, op basis van 

de beschikbare gegevens niet kon worden gegarandeerd.  

 

De Raad stelt voorts, samen met de verzoeker, vast dat noch in de bestreden beslissing, noch in het 

bijbehorende medisch advies van 16 juni 2015, iets wordt vermeld omtrent de kostprijs van de 

benodigde medicatie en omtrent de eventuele terugbetaling ervan in Servië. De Raad wijst er in dit 

kader op dat aan de verzoeker op 30 januari 2014 een machtiging tot voorlopig verblijf werd toegekend 

op grond van een medisch advies dat omtrent de toegankelijkheid van de zorgen en van de opvolging in 

Servië het volgende stelde: “Fingolimod is een duur medicijn (in België 1800 euro voor een maand 

behandeling) waarvoor we geen duidelijkheid hebben dat het terugbetaald wordt in Servië. De 

medicijnen die betrokkene nodig heeft om een progressie van zijn ernstige aandoening te voorkomen 

zijn wel beschikbaar in Servië maar de toegankelijkheid ervan is op basis van de beschikbare gegevens 

niet gegarandeerd.” en waarbij de ambtenaar-geneesheer concludeerde dat er daarom “geen adequate 

behandeling bestaat in het herkomstland of land van verblijf zodat vanuit medisch oogpunt een 

terugkeer naar het herkomstland of land van verblijf 1 jaar niet aangewezen is.” 

 

In het medisch advies dat werd verstrekt naar aanleiding van de vraag om verlenging van het voorlopig 

verblijf om medische redenen, wordt aan de ene kant bevestigd dat de klinische toestand (i.v.m. de 

multiple sclerose) stabiel is. Wat de ernst van de aandoening betreft, wordt er dus geen verandering 

vastgesteld, maar enkel een stabilisatie. Na een persoonlijk onderzoek van de verzoeker stelt de 

ambtenaar-geneesheer vast dat de verzoeker momenteel enkel nog ‘fingolimod’ neemt als 

hoofdbehandeling, medicatie die hij via pilletjes neemt. Hieruit blijkt dat de ambtenaar-geneesheer 

evenmin een verandering vaststelt van de hoofdbehandeling die de verzoeker nodig heeft om een 

progressie van zijn ernstige aandoening te voorkomen. 

 

Vervolgens verwijst de ambtenaar-geneesheer uitdrukkelijk naar het vorige medisch advies van 18 

december 2013 en bevestigt hij dat de meeste medicatie toen reeds beschikbaar was in Servië. Er 

wordt opnieuw verwezen naar de behandeling met ‘fingolimod’, waarbij eraan wordt toegevoegd dat 

deze medicatie ter beschikking staat in de tweedelijns gezondheidszorg en dat zij ook via internet kan 

worden besteld via de website van ‘MedChem Express’. De ambtenaar-geneesheer verwijst hierbij naar 

een document uit 2012 en de website van ‘MedChem Express’, waarvan een afschrift is toegevoegd 

aan het administratief dossier. Het document “Regulatory dilemma of ongoing safety review of drug 

Gilenya® (fingolimod)” van 2012 bevat echter geen enkel gegeven omtrent de kostprijs van het 

betrokken medicijn, noch omtrent de mogelijkheid tot terugbetaling in Servië. De website van ‘MedChem 

Express’, waarnaar wordt verwezen, vermeldt wel een kostprijs (afhankelijk van de dosis), maar uit niets 

blijkt dat de ambtenaar-geneesheer concreet heeft berekend wat de maandelijkse kostprijs is voor de 

behandeling met ‘fingolimod’ in de dosering die de verzoeker nodig heeft. Ook omtrent enige vorm van 

terugbetaling in Servië wordt niets gesteld. Bovendien bevat de bedoelde website uitdrukkelijk de 

volgende vermelding “! Products are for research use only. Not for human use. We do not sell tot 

patients” (vrije vertaling: opgelet, de producten zijn enkel bedoeld voor onderzoeksdoeleinden. Niet voor 

menselijk gebruik. Wij verkopen niet aan patiënten). Uit de vermeldingen onder punt IV van het medisch 

advies van 16 juni 2015 kan dan ook niet worden afgeleid dat de gemachtigde nauwkeurig heeft 

onderzocht of de benodigde medicatie financieel toegankelijk is voor de verzoeker in zijn land van 

herkomst, Servië.   

 

De Raad stelt voorts vast dat de ambtenaar-geneesheer ook onder het punt V, bij het onderzoek naar 

de toegankelijkheid van de medische zorgen in het land van herkomst, heeft nagelaten om op 

zorgvuldige wijze te onderzoeken of de verzoeker financieel in de mogelijkheid is om daadwerkelijk 

toegang te hebben tot de benodigde behandeling met het medicijn ‘fingolimod’. De Raad benadrukt dat 

op grond van het advies van 18 december 2013 nog een verblijfsmachtiging van één jaar werd 

toegekend specifiek omdat ‘fingolimod’ een duur medicijn (1.800 euro per maand voor een behandeling 

in België) is, waarvoor er geen duidelijkheid bestond dat het terugbetaald wordt in Servië zodat de 

toegankelijkheid niet is gegarandeerd en er dus in Servië geen adequate behandeling bestaat. Daar 
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waar de ambtenaar-geneesheer in het thans voorliggende advies van 16 juni 2015 in het geheel niet 

ingaat op de daadwerkelijke, maandelijkse kostprijs van datzelfde (dure) medicijn in Servië, en 

aangezien uit zijn uiteenzettingen en de stukken waarnaar hij verwijst (die overigens allen dateren van 

voor de tijdelijke verblijfsmachtiging van 30 januari 2014) op geen enkele wijze kan blijken dat de 

ambtenaar-geneesheer concreet heeft onderzocht of er in Servië een terugbetaling wordt geboden, stelt 

de Raad vast dat een zorgvuldig onderzoek naar de (financiële) toegankelijkheid van de benodigde 

medicatie ontbreekt.  

 

De ambtenaar-geneesheer beperkt zich immers tot algemene informatie omtrent de gezondheidszorg in 

Servië, de verplichte ziekteverzekering, de dringende medische zorgen voor personen die terugkeren en 

nog niet in regel zijn met de ziekteverzekering, de bijdrage in de kosten van patiënten voor een consult 

en een radiografie, de invaliditeitsuitkering, de werkloosheidsuitkering, de sociale bijstand (voor een 

alleenstaande 50,87 euro per maand), de wetgeving in het kader van de bescherming van de 

minderheden, de (tijdelijke) financiële hulp door de ouders en andere familieleden en de mogelijkheid 

dat de verzoeker deels zelf nog zou kunnen instaan voor zijn medische kosten door te werken. Nergens 

wordt echter enig onderzoek gevoerd naar de daadwerkelijke kostprijs van de specifieke medicatie die 

de verzoeker nodig heeft (fingolimod), en al evenmin wordt concreet onderzocht of deze specifieke 

medicatie überhaupt in aanmerking komt voor deze of gene terugbetaling onder de ziekteverzekering, 

dan wel onder de dringende medische zorgen. Bij gebrek aan concrete raming van de maandelijkse 

kosten voor de specifieke medicamenteuze behandeling die de verzoeker nodig heeft, kan evenmin 

blijken dat de ambtenaar-geneesheer heeft onderzocht of de uitkeringen waarnaar hij verwijst 

(werkloosheidsuitkering, invaliditeitsuitkering, sociale bijstand) en de (tijdelijke) financiële bijstand van 

familie, volstaan om de kosten van verzoekers behandeling te dragen. Nu de medische 

verblijfsmachtiging voorheen werd toegekend net omdat de toegankelijkheid tot de benodigde medicatie 

niet kon worden gegarandeerd, gelet op het feit dat het om een duur medicijn gaat (1.800 euro per 

maand in België), waarvoor er geen duidelijkheid was dat het wordt terugbetaald in Servië, volstaan de 

algemene beschouwingen onder punt V van het voorliggende medisch advies in casu niet. Gelet op het 

bepaalde in artikel 9ter, §1, vijfde lid, van de vreemdelingenwet en artikel 9 van het koninklijk besluit van 

17 mei 2007 kwam het de ambtenaar-geneesheer toe om op zorgvuldige wijze te onderzoeken of er 

zich een ingrijpende en niet tijdelijke verandering heeft voorgedaan in de niet-toegankelijkheid van de 

benodigde medicatie in Servië (dit is de omstandigheid op grond waarvan de machtiging op 30 januari 

2014 werd verleend). Aangezien een dergelijk onderzoek in casu ontbreekt, dient een schending van de 

zorgvuldigheidsplicht te worden vastgesteld.  

 

Het verweer in de nota met opmerkingen kan, gelet op hetgeen voorafgaat, niet worden aangenomen. 

De Raad stelt vast dat de verweerder in zijn nota met opmerkingen abstractie lijkt te maken van het 

specifieke juridische kader van artikel 9 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 en dat hij er ten 

onrechte van uit lijkt te gaan dat bij een aanvraag tot verlenging van de verblijfsmachtiging om medische 

redenen enkel een nieuw onderzoek moet worden gevoerd naar de beschikbaarheid en de 

toegankelijkheid van de medische zorgen in het land van herkomst. 

 

Het eerste middel is, in de aangegeven mate, gegrond. Deze vaststelling leidt in de eerste plaats tot de 

nietigverklaring van de eerste bestreden beslissing.  

 

De Raad stelt evenwel verder vast dat ook de tweede bestreden beslissing, dit is het bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13) van 2 juli 2015, ingevolge de vernietiging van de eerste bestreden 

beslissing, elke grondslag verliest. In dit bevel om het grondgebied te verlaten, dat gestoeld wordt op 

artikel 13, §3, 2°, van de vreemdelingenwet, wordt immers uitdrukkelijk verwezen naar de (vernietigde) 

beslissing van 2 juli 2015, waarbij de aanvraag tot verlenging van de machtiging tot voorlopig verblijf 

werd geweigerd. In het bevel wordt daarnaast gesteld dat de verzoeker niet langer aan de aan hem 

gestelde verblijfsvoorwaarden voldoet, hetgeen door toedoen van de tussengekomen vernietiging echter 

opnieuw ter discussie staat. 

 

Gelet op de retroactieve werking van de vernietiging van de eerste bestreden beslissing, zal in het 

rechtsverkeer moeten worden gehandeld alsof deze vernietigde beslissing nooit genomen is. Een 

vernietigingsarrest brengt aldus de zaken weer in de toestand waarin ze zich vóór het nemen van de 

door het arrest vernietigde beslissing bevonden ("status quo ante") (cf. RvS 29 augustus 2012, nr. 

220.489). Door toedoen van de nietigverklaring van de eerste bestreden beslissing valt dus verzoekers 

aanvraag tot verlenging van de machtiging tot voorlopig verblijf op grond van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet opnieuw open, en moet hieromtrent door het bestuur een nieuwe beslissing worden 

genomen, hetgeen niet verenigbaar is met de afgifte van het bevel om het grondgebied te verlaten. 
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Bijgevolg komt het passend over, omwille van de duidelijkheid in het rechtsverkeer, om ook het bevel 

om het grondgebied te verlaten (bijlage 13), thans de tweede bestreden beslissing, middels een 

vernietiging uit het rechtsverkeer te halen. 

 

5. Korte debatten 

 

De verzoeker heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 

december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp. Er dient 

derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot 

schorsing, opgeworpen door de verwerende partij.  

 

6. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verwerende 

partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 2 juli 2015, waarbij de aanvraag tot verlenging van de machtiging tot voorlopig 

verblijf, voordien toegestaan 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, wordt geweigerd en de beslissing van diezelfde gemachtigde van de staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 2 juli 2015 tot afgifte van een bevel om 

het grondgebied te verlaten (bijlage 13), worden vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Artikel 3 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op acht november tweeduizend achttien door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. DE GROOTE 

 


