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 nr. 109 867 van 17 september 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Albanese nationaliteit te zijn, op 18 maart 2013 

hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de commissaris-generaal 

voor de vluchtelingen en de staatlozen van 8 maart 2013 tot weigering van inoverwegingname van een 

asielaanvraag in hoofde van een onderdaan van een veilig land van herkomst. 

 

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 beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 29 mei 2013 met refertenummer X. 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 17 juli 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 augustus 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat B. VRIJENS verschijnt voor 

de verzoekende partijen en van attaché C. MISSEGHERS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekers verklaren van Albanese nationaliteit te zijn. 

 

Op 8 maart 2013 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de 

beslissingen tot weigering van in overwegingname van een asielaanvraag in hoofde van een onderdaan 

van een veilig land van herkomst. Dit zijn de bestreden beslissingen, waarvan de motieven ten 

overstaan van de eerste verzoekende partij  luiden: 

 

 “A. Feitenrelaas 

Uit uw administratief dossier blijkt dat u een etnische Albanees bent, afkomstig uit Reç (gemeente 

Gruemirë, district Malësi e Madhe, prefectuur Shkodër, Albanië) en dat u in het bezit bent van het 

Albanees staatsburgerschap. U bent officieel gehuwd met P. H. (O.V. (…)). Uit de verklaringen van uw 
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echtgenote blijkt dat u en uw gezin Albanië verlieten op 22 december 2012 ten gevolge van uw 

medische problemen. Zo kampt u met hart- en longproblemen en schiet de medische dienstverlening in 

Albanië tekort voor uw aandoening. U kende, net zoals uw echtgenote, in Albanië nooit problemen met 

andere burgers of uw autoriteiten. U kwam met uw gezin in België aan op 26 december 2012 en vroeg 

op 28 december 2012 asiel aan. 

 B. Motivering 

Uit de verklaringen van uw echtgenote, H.P. (O.V. (…)), blijkt dat u uw asielaanvraag steunt op dezelfde 

motieven die ter zake door haar werden uiteengezet. In het kader van haar asielaanvraag werd een 

beslissing tot weigering van inoverwegingname van haar asielaanvraag genomen, die luidt als volgt: 

"Op basis van de door u ingeroepen elementen alsook van de concrete en actuele situatie in uw land 

van herkomst, dient besloten te worden dat uw asielaanvraag niet in overweging kan worden genomen. 

Artikel 57/6/1, eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de Commissaris-generaal voor de 

Vluchtelingen en Staatlozen bevoegd is om de aanvraag tot erkenning van de vluchtelingenstatus in de 

zin van artikel 48/3, of tot het bekomen van de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, 

die ingediend wordt door een onderdaan van een veilig land van herkomst of door een staatloze die 

voorheen in dat land zijn gewone verblijfplaats had, niet in overweging te nemen wanneer uit zijn 

verklaringen niet duidelijk blijkt dat, wat hem betreft, een gegronde vrees voor vervolging bestaat in de 

zin van het internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 

28 juli 1951, zoals bepaald in artikel 48/3, of dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat hij 

een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in artikel 48/4. 

Een land van herkomst wordt als veilig beschouwd wanneer op basis van de rechtstoestand, de 

toepassing van de rechtsvoorschriften in een democratisch stelsel en de algemene politieke 

omstandigheden kan worden aangetoond dat er algemeen gezien en op duurzame wijze geen sprake is 

van vervolging in de zin van het internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, 

ondertekend te Genève op 28 juli 1951, zoals bepaald in artikel 48/3, of dat er geen zwaarwegende 

gronden zijn om aan te nemen dat de asielzoeker een reëel risico loopt op het lijden van ernstige 

schade, zoals bepaald in artikel 48/4. Bij KB van 26 mei 2012 werd Albanië vastgesteld ais veilig land 

van herkomst. 

Bovenstaande brengt met zich mee dat een asielaanvraag enkel in overweging wordt genomen indien 

een onderdaan van een veilig land duidelijk aantoont dat er wat hem betreft een gegronde vrees voor 

vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade bestaat. U heeft dit evenwel niet gedaan. 

U verklaarde Albanië in december 2012 verlaten te hebben wegens de medische problemen van uw 

echtgenoot. U stelde uitdrukkelijk dat u noch uw echtgenoot andere asielmotieven hebben behalve de 

gezondheidsproblemen van uw echtgenoot U noch uw echtgenoot kenden in Albanië ooit problemen 

met andere burgers of jullie autoriteiten (CGVS, p. 5-6). Er dient vastgesteld te worden dat de door u 

aangebrachte motieven, met name de medische problemen van uw echtgenoot, geen verband houden 

met de criteria zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie, die voorziet in internationale bescherming 

voor personen die een gegronde vrees voor vervolging koesteren wegens hun ras, nationaliteit, religie, 

hun behoren tot een sociale groep of hun politieke overtuiging, noch met de bepalingen inzake 

subsidiaire bescherming. Voor een beoordeling van medische elementen dient u een aanvraag voor een 

machtiging tot verblijf te richten aan de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie of haar gemachtigde op 

basis van artikel 9tervan de Belgische Vreemdelingenwet van 15 december 1980. 

Bijgevolg blijkt uit uw verklaringen niet duidelijk dat er wat u betreft een gegronde vrees voor vervolging 

bestaat in de zin van de Vluchtelingenconventie of dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen 

dat u een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire 

bescherming. 

De door u in het kader van uw asielaanvraag neergelegde documenten kunnen aan bovenstaande 

vaststellingen niets wijzigen. Uw identiteitskaart en de paspoorten van uzelf en uw gezinsleden bevatten 

louter persoonsgegevens die hier niet ter discussie staan. Het medisch attest d.d. 17 december 2012 

staaft de medische problemen van uw echtgenoot, waaraan' ih deze beslissing evenmin getwijfeld 

wordt." 

Derhalve kan uw asielaanvraag evenmin in overweging worden genomen. 

(…)” 

 

En ten overstaan van de tweede verzoekende partij: 

 

“A. Feitenrelaas 

Volgens uw verklaringen bent u een etnisch Albanese, afkomstig uit Reç (gemeente Gruemirë, district 

Malësi e Madhe, prefectuur Shkodër, Albanie) en bent u in het bezit van het Albanees 

staatsburgerschap. U bent officieel gehuwd met B.H.(O.V. (…)). Uw echtgenoot werd geboren met een 

hartafwijking (gaatje in het hart) waarvoor hij steeds medicatie diende te nemen. Tevens heeft uw 
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echtgenoot longproblemen, Vorig jaar (2012) werd uw echtgenoot in Italië onwel en belandde hij in het 

ziekenhuis waar hij aan het hart werd geopereerd. In de maanden voorafgaand aan uw vertrek uit 

Albanië verslechterde de gezondheidstoestand van uw echtgenoot. Uw echtgenoot kreeg te horen dat 

er voor hem niet veel hoop meer was. Ongeveer een week voor uw vertrek uit Albanië diende uw 

echtgenoot gehospitaliseerd te worden. U drong er bij uw echtgenoot op aan Albanië te verlaten om zich 

in België te laten behandelen daar u vernam dat België over goede artsen beschikt. U. verliet Albanië op 

22 december 2012 met uw gezin en reisde via Italië naar België waar u aankwam op 26 december 2012 

en op 28 december 2012 een asielaanvraag indiende. Bij een terugkeer naar Albanië vreest u dat uw 

echtgenoot zal sterven wegens een gebrek aan afdoende medische behandeling aldaar. 

Ter staving van uw identiteit en/of asielrelaas bent u in het bezit van de volgende documenten: uw 

Albanese identiteitskaart, uitgereikt op 7 juni 2009; uw Albanees paspoort, uitgereikt op 11 april 2011; 

het Albanees paspoort van uw echtgenoot, uitgereikt op 11 februari 2011; de Albanese paspoorten van 

uw kinderen; een medisch attest d.d. 17 december 2012 waaruit de hart- en longproblemen van uw 

echtgenoot blijken en dat er uw echtgenoot een transplantatie werd geadviseerd. 

B. Motivering 

Op basis van de door u ingeroepen elementen alsook van de concrete en actuele situatie in uw land van 

herkomst, dient besloten te worden dat uw asielaanvraag niet in overweging kan worden genomen. 

Artikel 57/6/1, eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de Commissaris-generaal voor de 

Vluchtelingen en Staatlozen bevoegd is om de aanvraag tot erkenning van de vluchtelingenstatus in de 

zin van artikel 48/3, of tot het bekomen van de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, 

die ingediend wordt door een onderdaan van een veilig land van herkomst of door een staatloze die 

voorheen in dat land zijn gewone verblijfplaats had, niet in overweging te nemen wanneer uit zijn 

verklaringen niet duidelijk blijkt dat, wat hem betreft, een gegronde vrees voor vervolging bestaat in de 

zin van het internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 

28 juli 1951, zoals bepaald in artikel 48/3, of dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat hij 

een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in artikel 48/4. 

Een land van herkomst wordt als veilig beschouwd wanneer op basis van de rechtstoestand, de 

toepassing van de rechtsvoorschriften in een democratisch stelsel en de algemene politieke 

omstandigheden kan worden aangetoond dat er algemeen gezien en op duurzame wijze geen sprake is 

van vervolging in 'de zin van het internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, 

ondertekend te Genève op 28 juli 1951, zoals bepaald in artikel 48/3, of dat er geen zwaarwegende 

gronden zijn om aan te nemen dat de asielzoeker een reëel risico loopt op het lijden van ernstige 

schade, zoals bepaald in artikel 48/4. Bij KB van 26 mei 2012 werd Albanië vastgesteld als veilig land 

van herkomst. 

Bovenstaande brengt met zich mee dat een asielaanvraag enkel in overweging wordt genomen indien 

een onderdaan van een veilig land duidelijk aantoont dat er wat hem betreft een gegronde vrees voor 

vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade bestaat. U heeft dit evenwel niet gedaan. 

U verklaarde Albanië in december 2012 verlaten te hebben wegens de medische problemen van uw 

echtgenoot U stelde uitdrukkelijk dat u noch uw echtgenoot andere asielmotieven hebben behalve de 

gezondheidsproblemen van uw echtgenoot. U noch uw echtgenoot kenden in Albanië ooit problemen 

met andere burgers of jullie autoriteiten (CGVS, p. 5-6). Er dient vastgesteld te worden dat de door u 

aangebrachte motieven, met name de medische problemen van uw echtgenoot, geen verband houden 

met de criteria zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie, die voorziet in internationale bescherming 

voor personen die een gegronde vrees voor vervolging koesteren wegens hun ras, nationaliteit, religie, 

hun behoren tot een sociale groep of hun politieke overtuiging, noch met de bepalingen inzake 

subsidiaire bescherming. Voor een beoordeling van medische elementen dient u een aanvraag voor een 

machtiging tot verblijf te richten aan de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie of haar gemachtigde op 

basis van artikel 9ter van de Belgische Vreemdelingenwet van 15 december 1980. 

Bijgevolg blijkt uit uw verklaringen niet duidelijk dat er wat u betreft een gegronde vrees voor vervolging 

bestaat in de zin van de Vluchtelingenconventie of dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen 

dat u een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire 

bescherming. 

De door u in het kader van uw asielaanvraag neergelegde documenten kunnen aan bovenstaande 

vaststellingen niets wijzigen. Uw identiteitskaart en de paspoorten van/uzelf en uw gezinsleden bevatten 

louter persoonsgegevens die hier niet ter discussie staan. Het medisch attest d.d. 17 december 2012 

staaft de medische problemen van uw echtgenoot, waaraan in deze beslissing evenmin getwijfeld 

wordt.“ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voeren verzoekers de schending aan van: 
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“de art. 48/3 en art. 48/4 van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van de algemene beginselen 

van behoorlijk bestuur, meer bepaald de zorgvuldigheids-en de motiveringsverplichting. 

Manifeste beoordelingsfout.” 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Dat de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen zijn beslissingen geenszins op 

een afdoende manier heeft gemotiveerd.  

Dat de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in zijn beslissingen volkomen 

onterecht stelt dat verzoekers asielaanvraag niet inoverweging kan worden genomen.  

2.  

Dat vaststaat dat verzoeker te kampen heeft met ernstige medische problemen en echter niet over 

voldoende inkomsten beschikt om in zijn land de voor hem noodzakelijk medische begeleiding en 

medicatie, te betalen.  

Dat immers de toestand van de gezondheidszorg in Albanië weinig rooskleurig is en dat personen met 

lage inkomens in Albanië nauwelijks beroep kunnen doen op een afdoende gezondheidszorg en 

medicatie. Mensen met lage inkomens hebben nauwelijks toegang tot elementaire gezondheidszorg. 

Medicatie is er onvoldoende voorhandig. Er is een tekort aan geneesheer-specialisten, medisch material 

en infrastructuur : 

(…) 

aldus de Wereldbank in juli 2010 aangaande een financieringsproject m.b.t. de gezondheidszorg in 

Albania'".  

"The health system in Albania is facing serious challenges including disparities in access to health 

services .... Government spending remains low, as does the quality of services, particularly for mothers 

and children. Private out-of-pocket funding for health care has created unequal access .... "(cf. United 

Nations, Albania, increased and more equitable access tot quality basic services, Health)".  

Verzoekers willen tevens verwijzen naar het Country Sheet Albania van het Country of Return 

Information Project dd. Mei 2009
3
:  

"People in rural areas, especially in the northern mountain areas, have no adequate access to high 

quality health care. Because of the relative low salaries pa id in the health sector, corruption is 

widespread and limits equal access to health services. The most vulnerable qroup in this aspect are low-

income families  

Despite progress achieved, Albania's health outcomes are behind those of other  

countries in the South East European region. Many medical facilities are limited beyond rudimentary first 

aid treatment. Emergency and major medical care requiring surgery and hospital care are inadequate 

due to Jack of specialists, diagnostic aids, medical supplies, and prescription drugs. Electricity shortages 

result in sporadic blackouts throughout the country, which can affect services » (3.4.1 General Health 

situation, Vulnerable groups).  

« The quality of health care in Albania is low compared with other countries in South  

East Europe, particularly at primary care level. Physical and human resources in the health sector need 

to be aligned with the population's health needs.  

Public health care facilities are insufficient and low-income groups are not well protected.  

Further, there is large contribution evasion in the health insurance, decreasing the  

number of beneficiaries from health coverage.  

Albanian health care services are delivered in poor facilities with inadequate equipment. A basic primary 

health care system orientated towards Medical Clinical Health was established prior to 1990. Most of the 

doctors have not been trained in genera/ practice. A typical health post is staffed by a nurse or midwife 

and provides  

maternity care, child health services328 and immunizations. Rural health services have ceased to 

function in some areas, due to equipment shortages and staf resignations »(cf. 3.4.3.1 Health care  

infrastructure).  

« However, the Austrian Ministry of Foreign Affairs describes the supply with standard medicines in 

Albania as insufficient and advises his citizens to carry an own supply of medicines needed white being 

in the country"(3.4.3.7 Supply with standard medicines).  

Dat derhalve uit voormelde rapporten blijkt dat verzoeker, die over weinig financiële mogelijkheden 

beschikt. geenszins in Albanië beroep zal kunnen doen op de voor hem levensnoodzakelijke medische 

opvolging en medicatie.  

3.  

Dat derhalve uit voorgaande voldoende blijkt dat verzoeker bij een terugkeer naar zijn land het  
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slachtoffer zal worden van "onmenselijke behandelingen".  

Dat uit de bestreden beslissingen geenszins duidelijk blijkt dat de Commissaris-generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen verzoekers asielaanvraag op een afdoende manier heeft getoetst aan  

het art. 48/4 van de Vreemdelingenwet.  

Dat derhalve de bestreden beslissingen niet op een afdoende manier gemotiveerd zijn en de 

zorgvuldigheidsverplichting schenden.” 

 

2.2. De verwerende partij legt geen nota neer. 

 

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

bestuurshandelingen, die onder meer stellen dat beslissingen met redenen omkleed moeten zijn, 

hebben tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat 

hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het 

recht hem verschaft. Ze verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen 

op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip 

“afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het 

gewicht van de genomen beslissing. De bestreden beslissingen geven duidelijk het determinerend 

motief aan op grond waarvan deze werd genomen. In de motivering van de bestreden beslissingen 

wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name artikel 57/6/1 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 naar het feit dat de asielaanvraag van verzoekers niet 

in overweging wordt genomen, omdat uit hun verklaringen niet duidelijk blijkt dat er, wat hun betreft, een 

gegronde vrees voor vervolging bestaat in de zin van de Vluchtelingenconventie zoals bepaald in artikel 

48/3 van de vreemdelingenwet of dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat zij een reëel 

risico lopen op het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. 

De bestreden beslissingen wijzen erop dat de medische problemen van eerste verzoekende partij geen 

verband houden met de criteria die bepaald zijn in de Vluchtelingenconventie en dat hiervoor een 

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

ingediend. 

 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te 

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. 

 

Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene overweging-

en of zelfs een voorbeeld zou zijn van een gestandaardiseerde, stereotiepe en geijkte motivering, dit 

louter feit op zich nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS 

27 oktober 2006, nr. 164.171; RvS 27 juni 2007, nr. 172.821).  

 

De verzoekers maken niet duidelijk op welk punt deze motivering hun niet in staat stelt om te begrijpen 

op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissingen zijn genomen, derwijze 

dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 2002, nr. 

105.103). 

 

Uit het verzoekschrift blijkt tevens dat de verzoekende partijen de motieven van de bestreden 

beslissingen kennen, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en de 

verzoekende partijen bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoeren wat zij tot 

uiting brengt door te stellen dat een manifeste beoordelingsfout is begaan, zodat dit onderdeel van het 

enig middel vanuit dat oogpunt wordt onderzocht.  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd om zijn beoordeling in de plaats te stellen 

van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel 

bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar 

besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Vooreerst dient er opgemerkt te worden dat de bestreden beslissing genomen is op basis van artikel 

57/6/1 van de vreemdelingenwet. Dit artikel luidt als volgt:  
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“De Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen is bevoegd om de aanvraag tot 

erkenning van de vluchtelingenstatus in de zin van artikel 48/3 of tot het bekomen van de subsidiaire 

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, die ingediend wordt door een onderdaan van een veilig 

land van herkomst of door een staatloze die voorheen in dat land zijn gewone verblijfplaats had, niet in 

overweging te nemen wanneer uit zijn verklaringen niet duidelijk blijkt dat, wat hem betreft, een 

gegronde vrees voor vervolging bestaat in de zin van het internationaal Verdrag betreffende de status 

van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951, zoals bepaald in artikel 48/3 of dat er 

zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat hij een reëel risico loopt op het lijden van ernstige 

schade, zoals bepaald in artikel 48/4.  

Een land van herkomst wordt als veilig beschouwd wanneer op basis van de rechtstoestand, de 

toepassing van de rechtsvoorschriften in een democratisch stelsel en de algemene politieke 

omstandigheden kan worden aangetoond dat er algemeen gezien en op duurzame wijze geen sprake is 

van vervolging in de zin van het internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, 

ondetekend te Genève op 28 juli 1951, zoals bepaald in artikel 48/3 of dat er geen zwaarwegende 

gronden zijn om aan te nemen dat de asielzoeker een reëel risico loopt op het lijden van ernstige 

schade, zoals bepaald in artikel 48/4. Hierbij dient onder meer rekening te worden gehouden met de 

mate waarin bescherming geboden wordt tegen vervolging of mishandeling door middel van:  

a) de wetten en voorschriften van het land en de wijze waarop deze in de praktijk worden toegepast;  

b) de naleving van de rechten en vrijheden neergelegd in het Europees Verdrag tot Bescherming van de 

Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten 

en politieke rechten of het Verdrag tegen foltering, in het bijzonder de rechten waarop geen afwijkingen 

uit hoofde van artikel 15, § 2, van voornoemd Europees Verdrag zijn toegestaan;  

c) de naleving van het non-refoulement beginsel;  

d) het beschikbaar zijn van een systeem van daadwerkelijke rechtsmiddelen tegen schending van 

voornoemde rechten en vrijheden.  

De beoordeling of een land een veilig land van herkomst is dient te stoelen op een reeks 

informatiebronnen waaronder in het bijzonder informatie uit andere lidstaten van de Europese Unie, de 

Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen, de Raad van Europa en andere 

relevante internationale organisaties.  

Op gezamenlijk voorstel van de minister en de minister van Buitenlandse Zaken en nadat de minister 

het advies van de Commissaris-generaal voor Vluchtelingen en de Staatlozen heeft ingewonnen, 

bepaalt de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, ten minste eenmaal per jaar 

de lijst van veilige landen van herkomst. Deze lijst wordt meegedeeld aan de Europese Commissie.  

De in het eerste lid bedoelde beslissing wordt met redenen omkleed met vermelding van de 

omstandigheden van de zaak en moet getroffen worden binnen een termijn van vijftien werkdagen.”  

 

In eerste instantie wordt er opgemerkt dat de wetgever in een specifieke procedure heeft voorzien tot 

niet in overwegingname voor de behandeling van asielaanvragen afkomstig uit landen die zijn 

aangemerkt als veilig land van herkomst. Met het koninklijk besluit van 26 mei 2012 tot uitvoering van 

het artikel 57/6/1, vierde lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging 

van de lijst van veilige landen van herkomst (BS 1 juni 2012, hierna: het KB van 26 mei 2012) is een lijst 

van veilige landen van herkomst vastgelegd.  

 

Een land van herkomst wordt als veilig beschouwd wanneer op basis van de rechtstoestand, de 

toepassing van de rechtsvoorschriften in een democratisch stelsel en de algemene politieke 

omstandigheden kan worden aangetoond dat er algemeen gezien en op duurzame wijze geen sprake is 

voor vervolging in de zin van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, 

ondertekend te Genève op 28 juli 1951, zoals bepaald in artikel 48/3, of dat er geen zwaarwegende 

gronden zijn om aan te nemen dat de asielzoeker een reëel risico loopt op het lijden van ernstige 

schade, zoals bepaald in artikel 48/4 (artikel 57/6/1, tweede lid van de vreemdelingenwet). Bij KB van 26 

mei 2012 werd Albanië opgenomen in de lijst van ‘veilige landen’.  

 

Het determinerende motief van de bestreden beslissing(en) luidt: 

 

“(…) Artikel 57/6/1, eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de Commissaris-generaal voor de 

Vluchtelingen en Staatlozen bevoegd is om de aanvraag tot erkenning van de vluchtelingenstatus in de 

zin van artikel 48/3, of tot het bekomen van de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, 

die ingediend wordt door een onderdaan van een veilig land van herkomst of door een staatloze die 

voorheen in dat land zijn gewone verblijfplaats had, niet in overweging te nemen wanneer uit zijn 

verklaringen niet duidelijk blijkt dat, wat hem betreft, een gegronde vrees voor vervolging bestaat in de 
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zin van het internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 

28 juli 1951, zoals bepaald in artikel 48/3, of dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat hij 

een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in artikel 48/4. 

Een land van herkomst wordt als veilig beschouwd wanneer op basis van de rechtstoestand, de 

toepassing van de rechtsvoorschriften in een democratisch stelsel en de algemene politieke 

omstandigheden kan worden aangetoond dat er algemeen gezien en op duurzame wijze geen sprake is 

van vervolging in 'de zin van het internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, 

ondertekend te Genève op 28 juli 1951, zoals bepaald in artikel 48/3, of dat er geen zwaarwegende 

gronden zijn om aan te nemen dat de asielzoeker een reëel risico loopt op het lijden van ernstige 

schade, zoals bepaald in artikel 48/4. Bij KB van 26 mei 2012 werd Albanië vastgesteld als veilig land 

van herkomst. 

Bovenstaande brengt met zich mee dat een asielaanvraag enkel in overweging wordt genomen indien 

een onderdaan van een veilig land duidelijk aantoont dat er wat hem betreft een gegronde vrees voor 

vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade bestaat. U heeft dit evenwel niet gedaan. 

U verklaarde Albanië in december 2012 verlaten te hebben wegens de medische problemen van uw 

echtgenoot U stelde uitdrukkelijk dat u noch uw echtgenoot andere asielmotieven hebben behalve de 

gezondheidsproblemen van uw echtgenoot. U noch uw echtgenoot kenden in Albanië ooit problemen 

met andere burgers of jullie autoriteiten (CGVS, p. 5-6). Er dient vastgesteld te worden dat de door u 

aangebrachte motieven, met name de medische problemen van uw echtgenoot, geen verband houden 

met de criteria zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie, die voorziet in internationale bescherming 

voor personen die een gegronde vrees voor vervolging koesteren wegens hun ras, nationaliteit, religie, 

hun behoren tot een sociale groep of hun politieke overtuiging, noch met de bepalingen inzake 

subsidiaire bescherming. Voor een beoordeling van medische elementen dient u een aanvraag voor een 

machtiging tot verblijf te richten aan de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie of haar gemachtigde op 

basis van artikel 9ter van de Belgische Vreemdelingenwet van 15 december 1980.(…)”,  

 

Door te wijzen op de gezondheidszorg in Albanië en de gebreken ervan, te stellen dat verzoekers niet 

over voldoende inkomsten beschikken om de nodige medische begeleiding in het herkomstland te 

verkrijgen en te citeren en verwijzen naar websites in verband met de medische gezondheidszorg in 

Albanië weerleggen verzoekers geenszins het motief dat stelt dat de aangehaalde problematiek geen 

verband houdt met de in de vluchtelingenconventie opgesomde criteria. Voorts blijkt uit het 

administratief dossier, en verzoekers weerleggen dit motief evenmin, dat zij enkel medische problemen 

aanhaalden als grond van hun asielrelaas. 

 

Verzoekers maken derhalve met het voorgaande niet aannemelijk dat de bestreden beslissingen zijn 

genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de bestreden 

beslissingen te schragen. 

De Raad merkt op dat hij als annulatierechter een administratieve beslissing aan de wet toetst. In deze 

hoedanigheid treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die op aanvraag van de rechtzoekende 

de ware toedracht van de feiten gaat beoordelen. Als annulatierechter onderzoekt de Raad enkel of de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen in redelijkheid is kunnen komen tot de 

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

vaststelling onverenigbaar zijn. Dit impliceert dat de Raad in het kader van een annulatieberoep geen 

uitspraak kan doen over een eventuele schending van de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingen-

wet. Een onderzoek naar de eventuele schending van de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingen-

wet houdt immers per definitie een feitencontrole in, waarvoor de Raad als annulatierechter niet 

bevoegd is. In het kader van een 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, wat in casu niet het geval is. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; 

RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Verzoekers voeren geen andere argumenten aan dan deze die hoger 

werden besproken zodat hun grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel is ongegrond. 

 

Het middel is ongegrond. 

 

 

3. Kosten 
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Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partijen.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 350 euro, komen ten laste van de verzoekende partijen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien september tweeduizend dertien 

door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. BEELEN 

 


