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 nr. 219 929 van 17 april 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: 1. X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. VAN DEN BROECK 

Haachtsesteenweg 55 

1210 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Servische nationaliteit te zijn, in eigen naam en 

als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarig X, op 31 oktober 2018 hebben 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 waarbij 

de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen ongegrond verklaard wordt van 24 september 2018. 

 

Gezien titel Ibis, 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 14 januari 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

21 februari 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. VAN DEN BROECK, die verschijnt voor de verzoekende 

partij en van advocaat C. MUSSEN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende 

partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekende partijen dienen op 8 november 2011 een aanvraag in om machtiging tot verblijf in 

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

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

Vreemdelingenwet), en dit op grond van de medische situatie van eerste verzoekster. 
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1.2. Met een beslissing van 10 februari 2014 van de gemachtigde van de bevoegde staatsecretaris 

wordt de voormelde aanvraag ongegrond verklaard. Deze beslissing wordt door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) vernietigd bij arrest nr. 142 633 van 1 april 2015.  

 

1.3. Met een beslissing van 26 juni 2015 wordt de aanvraag opnieuw ongegrond bevonden door de 

gemachtigde, die diezelfde dag ook de beslissing nam tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten. Deze beslissingen worden door de Raad vernietigd bij arrest nr. 168 652 van 30 mei 2016. Dit 

arrest werd vernietigd door het arrest nr. 239 975 van de Raad van State van 28 november 2017.  

 

1.4. Bij arrest nr. 204 849 van 5 juni 2018 werden de onder punt 1.3 vermelde beslissingen van 26 juni 

2015 opnieuw vernietigd door de Raad. 

 

1.5. Met een beslissing van 24 september 2018 wordt de onder punt 1.1 vermelde aanvraag opnieuw 

ongegrond verklaard door de gemachtigde. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 08.11.2011 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

 

A., V. (RR (0) …) 

geboren op 27.01.1990 te Gjilan 

echtgenoot: 

A., M. (RR (0) …) 

geboren op 28.10.1983 te Vranje 

minderjarige kinderen: 

A., L. (RR (0) …) 

geboren op 19.03.2010 te Vranje 

A., A. R.R.Nr: (0)…) 

Geboren te Vilvoorde op 20/07/2016 

 

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, aanvraag die door onze 

diensten ontvankelijk werd verklaard op 01/12/2011, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is. 

 

Reden A., V. : 

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. 

Overwegende dat na onderzoek door onze arts-adviseur (zie gesloten omslag, verslag dd. 14/08/2018), 

zij concludeerde dat de medische elementen die aangehaald werden door betrokkene niet weerhouden 

kunnen worden. 

 

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

maken. 

 

Het attest van immatriculatie dat werd afgegeven in het kader van de procedure op basis van genoemd 

artikel 9ter dient te worden ingetrokken. Gelieve betrokkene tevens af te voeren uit het 

Vreemdelingenregister omwille van “verlies van recht op verblijf”.” 

 

Het advies van 14 augustus 2018 waarnaar wordt verwezen, luidt als volgt: 

 

“Ik kom terug op uw vraag voor evaluatie van het medisch dossier voorgelegd door genoemde persoon 

in het kader van haar aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 8-11-2011. 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken: 

[…] 

Uit de aangeleverde medische informatie kunnen we het volgende concluderen: 

- Het gaat hier om een jonge dame heden 28 jaar, afkomstig uit Servië, van Roma afkomst 

- In Servië heeft zij een zwaar traumatisch voorval gehad op 15 jaar met agressie met het ontwikkelen 

van agorafobie. Bijkomend ging de keizersnede in 2010 in haar thuisland gepaard met een zwaar 

trauma 

- Zij ontwikkelde een zware PTSD bij een borderline persoonlijkheid met extreme angst vooral 

verlatingsangst, agorafobie 

- Haar angst situeert zich ten opzichte van haar familie in kader van een "niet geaccepteerd" huwelijk 

en zowel tegenover Serviërs als Albanezen. (verslagen 2011) 

- Er is geen evolutie merkbaar. 

- Als medicatie neemt zij heden: 

o Fluoxetine, antidepresivum 

o Anafraniî, ctomipramide, antidepressivum 

o Prazepam, benzodiazepfne, tegen de angst 

o Bromazepam, tegen de angst. 

In het dossier is er geen tegenindicatie vermeld voor reizen, evenmin de nood aan mantelzorg. 

 

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 29-5-2018 met het unieke referentienummer 11182 

Aanvraag Medcoi van 29-3-2018 met het unieke referentienummer 10999 

2. in bijlage 2 wordt de beschikbaarheid van de medicatie aangetoond. 

 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat betrokkene, een dame van 28 jaar afkomstig uit 

Servië, zonder problemen haar behandeling voor de PTSD in haar thuisland kan ontvangen: 

psychiaters, psychologen zijn beschikbaar, eveneens de knowhow voor specifieke therapie voor PTSD, 

als de opvang door verpleegkundigen eventuele crisisopvang en ondersteuning zijn aanwezig, De 

noodzakelijke medicatie is eveneens voorhanden zoals aangetoond in bijlage 2. 

 

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

verificaties op het gebied van de toegang tot de zorgverlening, namelijk zich ervan verzekeren dat deze 
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zorgverlening in haar land van herkomst of het land waar zij verblijft toegankelijk is voor de 

aanvraagster. 

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

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

ziekteverzekering die zowel werknemers, zelfstandigen, gepensioneerden als uitkeringsgerechtigden 

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

personen betaalt. Deze verzekering geeft toegang tot de publieke gezondheidszorg,2 Daarnaast is er 

ook een private gezondheidszorg dat weinig interfereert met de publieke met eveneens een opdeling in 

primaire en secundaire zorg. Naar deze faciliteiten dienen de patiënten doorverwezen te worden. De 

kost van de behandeling is voor eigen rekening.3 Medicatie wordt verkregen op voorschrift, Er is 

afhankelijk tot welke terugbetalingscategorie ze behoren (A, A1, B, C en D) een toeslag te betalen.4 

De terugbetaling van de zorgen varieert van 100% tot 65 %. Details zijn vastgelegd in de "Health 

Insurance Act"5 

Deze wet beschrijft ook het ganse gezondheidssysteem en de voorwaarden voor medicatie en 

dergelijke. 

In het geval dat de familie van 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 riog 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 dít is zo voor werklozen en mensen met weinig inkomsten - 

moet de patiënt helemaal niets zelf betalen.6 

Verdere sociale voorzieningen bestaan uit een vergoeding bij arbeidsongeschiktheid, recht op bijstand 

van een andere persoon wanneer men niet in staat is om de dagdagelijkse handelingen te stellen 

(mantelzorg), een werkloosheidsuitkering wanneer men minstens 12 maanden bijgedragen heeft 

gedurende de laatste 18 maanden. 

Indien zij geen inkomen kunnen verwerven uit arbeid, kunnen betrokkenen rekenen op sociale bijstand 

in functie van het familiale inkomen en het aantal personen ten laste. De voorwaarden zijn het hebben 

van de Servische nationaliteit en uiteraard het verblijf.7 

Specifiek voor betrokkene: 

Specifiek voor betrokkene kunnen we stellen dat alle behandelingen die zij nodig heeft toegankelijk zijn 

en de kosten volledig door de staat gedragen worden wanneer betrokkene zich in publieke instellingen 

laat behandelen. 

Psychiatrie en mentale zorg wordt verleend in gespecialiseerde instellingen en klinieken of in 

gespecialiseerde afdelingen van het ziekenhuis. De meeste publieke gezondheidscentra hebben ook 

psychiaters in dienst als basiszorg. De consultaties zijn toegankelijk op doorverwijzing van een huisarts. 

De medicatie is gratis wanneer ze opgenomen is in de lijst van officiële medicatie die zeer uitgebreid is. 

Zo nodig bestaat ook de mogelijkheid van opvolging in een dagcentrum.9 

Betrokkene legt geen bewijs van (algemene) arbeidsongeschiktheid voor en bovendien zijn er geen 

elementen in het dossier die erop wijzen dat betrokkene geen toegang zou hebben tot de arbeidsmarkt 

in haar land van oorsprong. Niets laat derhalve toe te concluderen dat zij niet zou kunnen instaan voor 

de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. 

Bijkomend is zij gehuwd. De zelfde opmerking is voor hem van toepassing. 

in het kader van de mogelijks noodzakelijke mantelzorg en de zorg voor hun kind, kan gesteld worden 

dat de huidige situatie, waar geen bewijzen geleverd worden dat deze zorg door derden verstrekt wordt 

en dus waarschijnlijk door de echtgenoot waargenomen wordt, zonder problemen kan verder gezet 

worden in het thuisland. 

Betrokkene is van Albanese origine. Servië heeft in 2009 een antidiscriminatiewet aangenomen.10 Deze 

wet voorziet dat iedere burger in de republiek Servië gelijk is en aldus niet gehinderd mag worden in de 

uitoefening van zijn/haar 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. 

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

2013-2018, in deze strategie wordt uitdrukkelijk aandacht besteed aan de levensomstandigheden van 

personen van Romaorigine en andere minderheden.11 

In antwoord op het arrest dd. 5-6-2018 en de argumentatie van de tegenpartij willen we het volgende 

melden. Alle aangehaalde argumenten worden niet onderbouwd door objectieve bewijzen. Er wordt 

steeds verwezen naar de onmogelijkheid van behandeling door een Servische arts. 

De terugbetaling van de zorgen varieert van 100% tot 65 %. Details zijn vastgelegd in de "Health 

Insurance Act 
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Deze wet beschrijft ook het ganse gezondheidssysteem en de voorwaarden voor medicatie en 

dergelijke. 

In het geval dat de familie van 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.6  

Verdere sociale voorzieningen bestaan uit een vergoeding bij arbeidsongeschiktheid, recht op bijstand 

van een andere persoon wanneer men niet in staat is om de dagdagelijkse handelingen te stellen 

(mantelzorg), een werkloosheidsuitkering wanneer men minstens 12 maanden bijgedragen heeft 

gedurende de laatste 18 maanden. 

Indien zij geen inkomen kunnen verwerven uit arbeid, kunnen betrokkenen rekenen op sociale bijstand 

in functie van het familiale inkomen en het aantal personen ten laste. De voorwaarden zijn het hebben 

van de Servische nationaliteit en uiteraard het verblijf. 

Specifiek voor betrokkene: 

Specifiek voor betrokkene kunnen we stellen dat alle behandelingen die zij nodig heeft toegankelijk zijn 

en de kosten volledig door de staat gedragen worden wanneer betrokkene zich in publieke instellingen 

laat behandelen.8 

Psychiatrie en mentale zorg wordt verleend in gespecialiseerde instellingen en klinieken of in 

gespecialiseerde afdelingen van het ziekenhuis. De meeste publieke gezondheidscentra hebben ook 

psychiaters in dienst als basiszorg. De consultaties zijn toegankelijk op doorverwijzing van een huisarts. 

De medicatie is gratis wanneer ze opgenomen is in de lijst van officiële medicatie die zeer uitgebreid is. 

Zo nodig bestaat ook de mogelijkheid van opvolging In een dagcentrum.9 

Betrokkene legt geen bewijs van (algemene) arbeidsongeschiktheid voor en bovendien zijn er geen 

elementen in het dossier die erop wijzen dat betrokkene geen toegang zou hebben tot de arbeidsmarkt 

in haar land van oorsprong. Niets laat derhalve toe te concluderen dat zij niet zou kunnen instaan voor 

de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. 

Bijkomend is zij gehuwd. De zelfde opmerking is voor hem van toepassing. 

In het kader van de mogelijks noodzakelijke mantelzorg en de zorg voor hun kind, kan gesteld worden 

dat de huidige situatie, waar geen bewijzen geleverd worden dat deze zorg door derden verstrekt wordt 

en dus waarschijnlijk door de echtgenoot waargenomen wordt, zonder problemen kan verder gezet 

worden in het thuisland, 

Betrokkene is van Albanese origine. Servië heeft in 2009. een antidiscriminatiewet aangenomen.10 

Deze wet voorziet dat iedere burger in de republiek Servië gelijk is en aldus niet gehinderd mag worden 

in de uitoefening van zijn/haar 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. 

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

2013-2018. 

In deze strategie wordt uitdrukkelijk aandacht besteed aan de levensomstandigheden van personen van 

Romaorigine en andere minderheden.11 

In antwoord op het arrest dd. 5-6-2018 en de argumentatie van de tegenpartij willen we het volgende 

melden. Alle aangehaalde argumenten worden niet onderbouwd door objectieve bewijzen. Er wordt 

steeds verwezen naar de onmogelijkheid van behandeling door een Servische arts. 

In geen enkel medisch attest-wordt dit als een factor van haar PTSD weerhouden. Het is een feit dat zij 

op 15-jarige leeftijd een traumatische ervaring had in haar woonplaats. In haar medisch dossier echter 

wordt als oorzaak van haar PTSD naast dit voorval ook verwezen naar de familiale situatie en niet 

specifiek naar de Serviërs. Deze argumenten verzwakken ook en worden niet meer herhaald in latere 

attesten. Bijkomend dient vermeld dat zij achterdocht en angst vertoonde zowel ten opzichte van 

Serviërs als Albanezen (10-9-2012).  

Niets verhindert betrokkene om terug te keren. Het staat betrokkene vrij hiertoe een beroep te doen op 

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

terugreis. Ook beschikt de IOM over een Reïntegratiefonds dat als doel heeft een duurzame terugkeer 

naar en reïntegratle in het land van herkomst te vergemakkelijken, Dit fonds is ontworpen om mensen 

bi] te staan in het vinden van inkomensgenererende activiteiten. Reïntegratiebijstand kan het volgende 

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

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

tewerkstellingsbureaus, accommodatie/huur, extra bagage.12 
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We kunnen dus stellen dat er vanuit medisch oogpunt geen tegenindicatie is voor terugkeer naar het 

land van herkomst 

 

Conclusie: 

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

beschouwd worden ais een medische problematiek die een reëel risico kan inhouden voor haar leven of 

fysieke integriteit indien dit 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 bezwaartegen een terugkeer naar het 

herkomstland, Servië”. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Het eerste middel luidt als volgt: 

 

“Miskenning van het algemeen beginsel van de kracht van gewijsde en van artikel 19 lid 2 gerechtelijk 

wetboek; kennelijk gebrek aan materiële en formele motivering in strijd met het artikel 62 en 74/13 van 

de wet van 15 december 1 980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

verwijdering van vreemdelingen, de artikelen 2 tot en met 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

formele motivering van bestuurshandelingen en schending van het algemeen rechtsbeginsel van 

behoorlijk bestuur, met name het algemeen rechtsbeginsel van de zorgvuldigheid 

 

Uw Raad had geoordeeld in een arrest nr. 204 849 van 5 juni 2018 dat in kracht van gewijsde is 

getreden: 

 

"In casu blijkt wel dat de arts-adviseur is nagegaan of een behandeling mogelijk is, maar heeft hij 

nagelaten te onderzoeken of dit gaat om een adequate behandeling, dit in het licht van de vermeldingen 

in de diverse door de eerste verzoekende partij voorgelegde medische stukken die stellen dat in de 

ogen van eerste verzoekende partij de Serviërs vijanden zijn, waarvoor zijn angsten en paniekaanvallen 

kent en die wijzen op de sterke vertrouwensband opgebouwd met Mevrouw C, therapeute (zie ook 

laatste alinea psychiatrisch verslag van 17 juni 2013). Er wordt gewezen op het paranoïde gedrag en 

loskoppeling van de realiteit. De verzoekende partijen merken correct op dat geen rekening werd 

gehouden, of dit minstens niet blijkt, met een behandeling door een psychiater van een andere 

nationaliteit dan Servisch, terwijl het paranoïde gedrag en de PTSD, waaraan de eerste verzoekende 

partij lijdt en die niet in vraag werd gesteld door de arts-adviseur, hun oorzaak vinden in gedragingen 

van Serviërs en resulteerden in de angstbeleving door Serviërs. 

 

3.9. De algemene stelling in het advies over het verbod op discriminatie in Servië kan aan de 

voorgaande vaststelling geen afbreuk c/oen, nu het steunt op een vooruitgangsrapport van 2009 en niet 

specifiek rekening houdt met de oorsprong en aard van de angsten, gericht tegenover personen met 

een Servische nationaliteit. In dit geval gaat het niet alleen over bescherming van rechten. De loutere 

vaststelling dat de eerste verzoekende partij kan bijgestaan worden door een tolk, gaat voorbij aan dit 

gegeven. Het blijkt niet afdoende of de arts-adviseur rekening houdt met de oorzaak van de ziekte en of 

dat hierdoor de ziekte kan behandeld worden door een arts met Servische origine, ook al wordt de 

eerste verzoekende partij bijgestaan door een tolk. 

 

Evenmin kan uit de concrete bronnen, waarop de arts-adviseur zich steunt (onder meer de MedCOI-

documenten) nagegaan worden of de behandeling enkel kan verder gezet worden door artsen van 

Servische origine, hetzij er een psychiater voorhanden is met een andere origine dan het Servisch. 

De repliek in de nota met opmerkingen kan evenmin afbreuk doen aan voorgaande vaststellingen. 

Immers meent de verwerende partij dat de arts-adviseur door te stellen dat het blijkbaar zeer moeilijk is 

om tot een eenduidige diagnose te komen, hiermee heeft aangegeven dat het geen vaststaand gegeven 

is dat de eerste verzoekende partij aan PTSD lijdt ten gevolge van de Servische oorlog, maar de Raad 

kan de verwerende partij hierin niet volgen. Immers blijkt uit dergelijke bewoordingen niet dat de arts-

adviseur de diagnose als dusdanig betwist, laat staan dat hij betwist dat de aandoening het gevolg is 

van de feiten die zich hebben voorgedaan in het land van herkomst. Gelet op de bespreking hoger, is de 

kritiek dat de verzoekende partijen niet aannemelijk maken dat de Albanese minderheid in Servië wordt 

gediscrimineerd, evenmin relevant." 
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In de bestreden beslissing wordt opnieuw niets vermeld over de mogelijkheid tot behandeling door een 

niet-Servisch psychiater. Er wordt opnieuw enkel verwezen naar de Servische 

antidiscriminatiewetgeving. 

 

Wat de kritiek van het arrest van Uw Raad betreft, wordt als volgt geantwoord in het advies van de arts-

adviseur: 

"In antwoord op het arrest dd. 5-6-2018 en de argumentatie van de tegenpartij willen we het volgende 

melden. Alle aangehaalde argumenten worden niet onderbouwd door objectieve bewijzen. Er wordt 

steeds verwezen naar de onmogelijkheid van de behandeling door een Servisch arts. 

In geen enkel medisch attest wordt dit als een factor van haar PTSD weerhouden. Het is een feit dat zij 

op 15-jarige leeftijd een traumatische ervaring had in haar woonplaats. In haar medisch dossier echter 

wordt als oorzaak van haar PTSD naast dit voorval ook verwezen naar de familiale situatie en niet 

specifiek naar de Serviërs. 

Deze argumenten verzwakken ook en worden niet meer herhaald in latere attesten. 

Bijkomend dient vermeld dat zij achterdocht een angst vertoonde zowel ten opzicht van Serviërs als 

Albanezen ( 10-9-2012)." 

 

De arts-adviseur bevestigt dus de diagnose van PTSD en dat die ontstaan is in het land van herkomst. 

 

Dat het laatst medisch rapport de oorzaak van de ziekte niet opnieuw herhaalt is weinig relevant, gezien 

de vaststelling als gedaan werd in de vorige attesten. 

 

Door te oordelen dat er geen onderzoek dient te gebeuren naar de mogelijkheid tot behandeling door 

een niet-Servisch psychater, schendt de bestreden beslissing de kracht van gewijsde van het arrest van 

Uw Raad van 5 juni 2018. 

 

Dit is des te flagrant dat het arrest van Uw Raad van 1 april 2015 reeds de beslissing vernietigde 

omwille van het gebrek aan onderzoek naar de mogelijkheid tot behandeling door een psychiater die het 

Albanees machtig is. 

 

In die omstandigheden kan verwerende partij zich niet beperken tot het opwerpen dat de vrees van 

verzoekster om niet behandeld te kunnen worden in Servië door een psychiater uit de Albanese 

minderheid niet gegrond is: twee opeenvolgende arresten van Uw Raad hebben van verwerende partij 

geëist dat het zelf onderzoek zou doen. Verzoekende partij had bijgevolg geen andere keuze dan haar 

beslissing motiveren daaromtrent. 

 

Daarenboven vermeldt het rapport van de arts-adviseur dat verzoekster tot de Roma minderheid zou 

behoren. In het verslag staat te lezen dat verzoekster zowel angst heeft voor de Serviërs als voor de 

Albanezen. Nochtans is verzoekster etnisch Albanees, zoals blijkt uit de oorspronkelijke 9ter aanvraag. 

 

De etnische minderheid waartoe verzoekster behoort is nochtans een essentieel element bij het 

onderzoek van verzoeksters aanvraag. 

 

De bestreden beslissing schendt het zorgvuldigheidsbeginsel.” 

 

2. 2. De verwerende partij repliceert hierop in haar nota als volgt: 

 

“Betreffende de vermeende schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29.07.1991 en van artikel 

62 Vreemdelingenwet, laat de verweerder gelden dat bij lezing van het inleidend verzoekschrift van 

verzoekende partij blijkt dat zij daarin niet enkel inhoudelijke kritiek levert, maar dat zij er ook in slaagt 

de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven en daarbij blijk geeft kennis te 

hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing. 

De verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekende 

partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 

1994, z.p.). 

De formele motiveringsplicht, vervat in de wetsartikelen waarvan verzoekende partij de schending 

aanvoert, heeft immers geen ander doel dan het in kennis stellen van de bestuurde van de redenen die 

ten grondslag liggen aan de te zijnen of te haren opzichte genomen bestuursbeslissing, zodanig dat 

deze in staat is om te oordelen of het zinvol is om daartegen op te komen met de ter beschikking 

staande rechtsmiddelen (R.v.St. nr. 60.751, 4.7.1996, T.B.P. 1996, 698), terwijl de voormelde 

vaststelling impliceert dat deze wettelijke doelstelling is bereikt. 
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De naleving van de genoemde plicht houdt daarentegen geen verband met de inhoudelijke juridische of 

feitelijke correctheid van de tot uitdrukking gebrachte motieven (cf. wat inhoudelijke juridische 

correctheid betreft, naar analogie, Cass., 10.1.1979, Arr. Cass. 1978-79, 522; alsook wat feitelijke 

correctheid betreft: R.v.St. nr. 44.948, 18.11.1993, Arr. R.v.St. 1993, z.p.; Antwerpen, 16.6.1998, F.J.F. 

1998, 693). 

Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt genoegzaam dat de inhoud daarvan verzoekende partij het 

genoemde inzicht verschaft en aldus volstaat om haar toe te laten de bedoelde nuttigheidsafweging te 

maken. 

De bestreden beslissing is immers genoegzaam met redenen omkleed, aangezien daarin zowel haar 

juridische grondslag als haar feitelijke grondslag zijn vermeld. 

Deze vermeldingen laten verzoekende partij toe kennis te hebben van de gronden op basis waarvan 

werd besloten tot de ongegrondheid van de aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet en maken dat het doel is bereikt dat met het bestaan van de betrokken 

formele motiveringsverplichting wordt beoogd. 

Het normdoel dat ten grondslag ligt aan de in het besproken middel als geschonden aangeduide 

wetsartikelen is bereikt en de bestreden beslissing is genoegzaam gemotiveerd. 

De uiteenzetting van verzoekende partij kan aan het voorgaande geen afbreuk doen, temeer nu de 

beschouwingen van verzoekende partij niet dienstig in verband kunnen worden gebracht met de door 

haar geschonden geachte rechtsregels. 

Gelet op het voorgaande is de verweerder de mening toegedaan dat dit aspect van het eerste middel 

van verzoekende partij onontvankelijk, minstens ongegrond is. 

In antwoord op de verzoekende partij haar concrete kritiek laat verweerder gelden dat de 

beschouwingen van de verzoekende partij niet kunnen worden aangenomen. 

Geheel ten onrechte laat de verzoekende partij uitschijnen dat de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen in het arrest nr. 204.849 dd. 05.06.2018 zou hebben geoordeeld dat de 

arts-adviseur onderzoek dient te voeren naar de mogelijkheid tot behandeling door een niet-Servisch 

psychiater in het land van herkomst. 

Dergelijke beoordeling zou overigens buiten de bevoegdheid van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen liggen, nu de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen enkel onderzoekt of de 

gemachtigde van de Staatssecretaris in redelijkheid is kunnen komen tot de door hem gedane 

vaststelling van feiten en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn welke met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. 

In het kader van de marginale toetsing wordt de aangeklaagde onwettigheid slechts dan gesanctioneerd 

wanneer daarover geen redelijke twijfel kan bestaan, m.a.w. wanneer de beslissing kennelijk onredelijk 

is (zie o.m. R.v.St. 17 januari 2007, nr. 166.820). 

Verweerder verduidelijkt dat uit de door de verzoekende partij aangehaalde passage uitsluitend blijkt dat 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van oordeel was dat uit het destijds verleende advies van de 

arts-adviseur niet afdoende bleek of rekening werd gehouden met het feit dat de PTSD van de 

verzoekende partij de oorzaak vindt in gedragingen van Serviërs, dan wel of voormelde oorzaak van het 

PTSD al dan niet in twijfel wordt getrokken. 

Terwijl in het advies van de arts-adviseur dd. 14.08.2018 uitdrukkelijk als volgt wordt overwogen: 

“In antwoord op het arrest dd. 5-6-2018 en de argumenten van de tegenpartij willen we het volgende 

melden. Alle aangehaalde argumenten worden niet onderbouwd door objectieve bewijzen. Er wordt 

steeds verwezen naar de onmogelijkheid van de behandeling door een Servische arts. 

In geen enkel medisch attest wordt dit als een factor van haar PTSD weerhouden. Het is een feit dat zij 

op 15-jarige leeftijd een traumatische ervaring had in haar woonplaats. In haar medisch dossier echter 

wordt als oorzaak van haar PTSD naast dit voorval ook verwezen naar de familiale situatie en niet 

specifiek naar de Serviërs.” 

Gelet op voormelde overwegingen kan de verzoekende partij niet ernstig dat de arts-adviseur geen 

rekening zou hebben gehouden met de bemerkingen van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

Integendeel blijkt uitdrukkelijk dat de arts-adviseur vaststelt dat de door de verzoekende partij 

voorgehouden onmogelijkheid om door een niet-Servische arts te worden behandeld wel degelijk in 

vraag wordt gesteld, omdat dit in geen enkel medisch attest als factor van het PTSD wordt weerhouden. 

Terwijl door de arts-adviseur ook wordt overwogen dat uit de stukken van het medisch dossier allerminst 

kan worden besloten dat het PTSD eenduidig zou zijn veroorzaakt door een traumatische ervaring in 

Servië (oorlog), nu tevens naar de familiale situatie wordt verwezen als oorzaak. 

Verweerder besluit dat door de arts-adviseur uitdrukkelijk wordt overwogen dat het medisch dossier niet 

toelaat te besluiten dat het PTSD specifiek door “Serviërs” is veroorzaakt. 

Er kan niet dienstig anders worden voorgehouden dan dat uit voormelde overwegingen van de arts-

adviseur, zoals vervat in het medisch advies dd. 14.08.2018, afdoende blijkt dat wel degelijk rekening 

werd gehouden met de overwegingen van de rechter in vreemdelingenzaken, in die zin dat uit het 
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huidige advies ontegensprekelijk blijkt dat de arts-adviseur de voorgehouden oorzaak van het PTSD 

(“gedragingen van Serviërs”) in vraag stelt én vaststelt dat de onmogelijkheid om te worden behandeld 

door een Servische arts nergens als factor van de PTSD wordt weerhouden. 

Verweerder laat gelden dat er geen sprake is van enigerlei miskenning van de kracht van gewijsde van 

het vernietigingsarrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, laat staan van een schending van 

de materiële of formele motiveringsplicht of het zorgvuldigheidsbeginsel. 

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat diende te worden besloten tot de ongegrondheid van 

de aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels. 

Het eerste middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

In het arrest nr. 204 849 van 5 juni 2018 wordt gesteld dat de ambtenaar-geneesheer het paranoïde 

gedrag en de PTSD waaraan verzoekster lijdt, niet in vraag heeft gesteld enerzijds, en wel werd 

nagegaan of een behandeling mogelijk is, maar werd “nagelaten te onderzoeken of dit gaat om een 

adequate behandeling, dit in het licht van de vermeldingen in de diverse door de eerste verzoekende 

partij voorgelegde medische stukken die stellen dat in de ogen van de eerste verzoekende partij de 

Serviërs vijanden zijn, waarvoor zij angsten en paniekaanvallen kent en die wijzen op de sterke 

vertrouwensband opgebouwd met mevrouw C., therapeute” (zie ook laatste alinea psychiatrisch verslag 

van 17 juni 2013). Er wordt gewezen op het paranoïde gedrag en een loskoppeling van de realiteit. De 

verzoekende partijen merken correct op dat geen rekening werd gehouden, of dit minstens niet blijkt, 

met een behandeling door een psychiater van een andere nationaliteit dan Servisch, terwijl het 

paranoïde gedrag en de PTSD, waaraan de eerste verzoekende partij lijdt en die niet in vraag werd 

gesteld door de arts-adviseur, hun oorzaak vinden in gedragingen van Serviërs en resulteerden in de 

angstbeleving voor Serviërs. In het advies dat tot de thans bestreden beslissing heeft geleid, wordt de 

PTSD nog steeds niet in vraag gesteld door de ambtenaar-geneesheer. Wél wijst die er onder meer op 

dat dit in geen enkel medisch attest wordt weerhouden als een factor van het PTSD. Echter, in zijn 

arrest had de Raad het volgende gesteld: 

 

“Uit nazicht van het administratief dossier blijkt dat de eerste verzoekende partij diverse psychiatrische 

rapporten heeft neergelegd met betrekking tot haar aandoening. 

Uit het psychiatrisch verslag van 10 september 2012 blijkt onder meer dat de eerste verzoekende partij 

omwille van haar ervaringen in het verleden alles in het herkomstland als vijandig beschouwt, 

waaronder de Serviërs, en dat deze angst steeds aanwezig is en haar algemene ongerustheid voedt, 

alsook haar depressieve symptomen. 

Uit het psychiatrisch verslag van 17 juni 2013 blijkt dat haar angsten onder meer gegrond zijn op haar 

overtuiging dat zij ernstige, slechte zaken zullen meemaken bij terugkeer (“Elle reste sans aucune 

nouvelle de sa famille, avec l’angoisse et la certitude que s’ils devaient rentrer en Serbie, son mari ou 

elle meme seraient gravement mis à mal par leurs familles respectives. Elle a aussi la conviction qu’elle 

serait humiliée, maltraitée vu ses origines"). 

Uit het psychiatrisch verslag van 10 november 2013 blijkt onder meer dat de eerste verzoekende partij 

zich in Servië, omwille van haar Albanese origine, slecht behandeld voelt en noteert de psychiater dat: 

“L’idée d’un retour lui est insupportable et si elle ne suiciderait pas malgré son envie “impulsive”, à 

cause de son fils et de son mari, je crois que son angoisse d’abandon, l’idée de se retrouver sans Mme 

C., pour laquelle elle à développé un transfert “maternel”, sans les rares repères qu’elle a pu se créer 

ici, l’amènerait à un état de déréliction, d’abandonnisme, et nous craignons une décompensation 

psychotique (...)”. Hieruit blijkt dat de behandelende psychiater van oordeel is dat de eerste 

verzoekende partij bij terugkeer naar het herkomstland in een psychotische decompensatie zal 

terechtkomen. Deze psychiater bevestigt dat de angst en paniekaanvallen dateren van de aanwezigheid 

van Servische soldaten in haar thuisstad. Het Servisch ziet zij als de taal van de vijand (“qu’elle voit 

comme une langue “ennemie” (…)”). 

In de aanvraag van 8 november 2011 wijst de eerste verzoekende partij op de afwezigheid van 

psychische gezondheidszorg voor de Albanese minderheid, zeker wanneer het gaat om haar 

“noodzakelijke psychiatrische behandeling”. Zij wijst erop dat niet alleen de behandeling in het Albanees 

moet geschieden, maar wijst op de trauma’s, in de psychiatrische verslagen beschreven. Deze 

handelen over haar angsten tegenover de Serviërs.” 

 

Verzoekers kunnen dus worden bijgetreden waar zij betogen dat er een schending is van de kracht van 

gewijsde van het arrest nr. 204 849. Het gestelde in het advies, dat naast de traumatische ervaring die 
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zij had in haar woonplaats ook wordt verwezen naar de familiale situatie en niet specifiek naar de 

Serviërs ten gevolge van de Servische oorlog en dat verzoekster zowel ten opzichte van Serviërs als 

van Albanezen achterdocht en angst vertoonde doet aan het hiervoor gestelde geen afbreuk, nu in het 

arrest werd vastgesteld dat er medische attesten voorliggen die verzoeksters PTSD wel degelijk -zelfs al 

is het niet uitsluitend- verbinden met ervaringen met Serviërs en in het arrest werd vastgesteld dat uit de 

concrete bronnen waarop de ambtenaar-geneesheer zich steunt niet kan worden nagegaan of de 

behandeling enkel kan worden verdergezet door artsen van Servische origine, dan wel dat er een 

psychiater voorhanden is met een andere origine dan het Servisch. Het argument, in het advies, dat de 

verwijzing naar de oorzaken van de PTSD “verzwakken” en niet meer worden herhaald in latere 

attesten, brengt evenmin soelaas; verzoekers kunnen ter zaken worden gevolgd waar zij betogen dat de 

vaststelling over de oorzaak van de ziekte al werd gedaan in vorige attesten en niet opnieuw moet 

worden herhaald.  

 

Het middel is in de besproken mate gegrond.  

 

5. Korte debatten 

 

De verzoekende partij hebben een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. 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. 

 

 

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 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen ongegrond verklaard wordt van 24 september 2018, wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien april tweeduizend negentien door: 

 

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS 

 


