
  

 

 

RvV X - Pagina 1 van 14 

 
 

 nr. 137 553 van 29 januari 2015 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: 1. X 

2. X  

handelend in eigen naam en in hun hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordigers 

van hun minderjarige kinderen X, X en X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

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

in hun hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen X, X en X op 

27 augustus 2014 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, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 11 juli 2014 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 wordt verklaard. 

 

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 17 oktober 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 november 

2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. DEMEERSSEMAN, die verschijnt voor de verzoekende 

partijen en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende 

partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Op 14 maart 2014 dienden verzoekers 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). 

 

1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding (hierna: de staatssecretaris) verklaarde de in punt 1.1 vermelde aanvraag op 25 

maart 2014 ontvankelijk. 

 

1.3. De gemachtigde van de staatssecretaris trof op 11 juli 2014 een beslissing waarbij de in punt 1.1 

vermelde aanvraag ongegrond werd verklaard. Verzoekers werden hiervan op 5 augustus 2014 in 

kennis gesteld. 

 

Dit vormt de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 14.03.2014 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

B.(…), F.(…)  

geboren te (…) op (…) 

+ partner : 

T.(…), I.(…) 

geboren te (…) op (…) 

+ kinderen : 

B.(…), S.(…) 

geboren op (…) te (…) 

B.(…), Y.(…) 

geboren op (…) te (…) 

B.(…), S.(…) 

geboren op (…) te (…) 

nationaliteit: Algerije 

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 20.05.2014, deel ik u mee dat dit verzoek  ongegrond is.  

Redenen : 

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

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

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

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

Er werden medische elementen aangehaald voor T.(…) I.(…) en B.(…) Y.(…) die echter niet 

weerhouden konden worden (zie verslag arts-adviseur dd. 07.07.2014 in gesloten omslag 

Derhalve 

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

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

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

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

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

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

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

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

(…)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoekers werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste van verzoekers 

te leggen. 

 

 

3. Onderzoek van het beroep 
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3.1. Verzoekers voeren in een enig middel de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de artikelen 9ter en 

62 van de vreemdelingenwet en van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, met name het 

zorgvuldigheids- en het evenredigheidsbeginsel en van de materiële motiveringsplicht. Verzoekers 

stellen in hun middel het volgende: 

 

“1. 

Overwegende dat overeenkomstig artikel 62 van de Vreemdelingenwet moeten alle administratieve 

beslissingen met redenen omkleed worden. 4 Overwegende dat artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 bepalen dat de bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd en dat de 

opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de 

beslissing ten grondslag liggen en dat de motivering afdoende moet zijn. Dat het 

zorgvuldigheidsbeginsel aan de verwerende partij de verplichting oplegt haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Dat het respect voor het 

zorgvuldigheidsbeginsel derhalve inhoudt dat de verwerende partij bij het nemen van een beslissing 

moet steunen op alle gegevens van het administratief dossier en op alle daarin vervatte dienstige 

stukken. Dat het evenredigheidsbeginsel ertoe stelt dat het bestuur in rechte en in feite een 

verantwoorde beslissing neemt. Dat het redelijkheidsbeginsel inhoudt dat men op zicht van de 

opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen 

komen. Dat met andere woorden, men moet voor een beslissing staan waarvan men ook na de lectuur 

ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Dat de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, bij zijn uitoefening van zijn wettelijk toezicht, dient na te gaan of de 

verwerende partij bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of 

hij die correct heeft beoordeeld en of hij op grond daarvan niet kennelijk onredelijk tot zijn besluit is 

gekomen. Dat uit hiernavolgende bespreking zal blijken dat de verwerende partij niet op basis van een 

correcte feitenvinding tot haar conclusie is gekomen. 

2. 

Overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet kan een vreemdeling een machtiging tot verblijf 

in het Rijk aanvragen, indien deze ‘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’. In de bestreden beslissing, meer bepaald in de verslagen van de arts-‐adviseur 

(stukken 2 en 3), wordt erkend dat de tweede verzoekende partij en de oudste zoon van de 

verzoekende partijen, met name Yasser, lijden aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor hun 

leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling, 

doch er wordt geoordeeld dat de aandoeningen waaraan de tweede 5 verzoekende partij en Yasser 

lijden op een adequate wijze behandeld zouden kunnen worden in hun land van herkomst, zijnde 

Algerije. Er dient echter vastgesteld te worden dat uit de voorliggende medische attesten en de 

voorliggende objectieve informatie geenszins op een redelijke wijze tot het besluit kan gekomen worden 

dat de behandeling beschikbaar én toegankelijk zou zijn in Algerije.µ 

3. 

De arts-adviseur lijkt te erkennen dat de aandoeningen van de tweede verzoekende partij en de oudste 

zoon van de verzoekende partijen, een reëel risico kan inhouden voor hun leven of fysieke integriteit 

indien deze niet adequaat behandeld worden. Verkeerdelijk stelt de verwerende partij dat behandeling 

en opvolging beschikbaar én toegankelijk zou zijn in Algerije.  

3.1. beschikbaarheid medische behandeling en opvolging voor de tweede verzoekende partij  

a) In het verslag van de arts-‐adviseur (stuk 2) wordt verwezen naar informatie van de MedCOI-‐ 
databank. Deze informatie is echter geheel ontoereikend teneinde te concluderen dat er sprake is van 

een effectieve beschikbaarheid. Laboratoriumtesten en medicatie zouden beschikbaar zijn in een 

ziekenhuis in Algiers (Clinique Al Azhar). Het betreffende ziekenhuis is een private instelling, waardoor 

de kost van laboratoriumtesten en de medicatie naar alle waarschijnlijkheid navenant zal zijn. Tevens 

zou er een publiek ziekenhuis (Mustapha Bacha Hospital) zijn in Algiers waar gespecialiseerde 

geneesheren werken. De vraag is echter of er sprake is van een effectieve beschikbaarheid. Hoeveel 

gespecialiseerde geneesheren zijn er? Wat is de patiëntenpopulatie? Wat is de verhouding tussen het 

aantal gespecialiseerde geneesheren en de patiëntenpopulatie? Op deze vragen is geen antwoord 

terug te vinden in het administratief dossier, waardoor op basis van de voorliggende gegevens niet in 

alle redelijkheid kan geconcludeerd worden tot effectieve beschikbaarheid. De kans is reëel dat de 

tweede verzoekende partij één van de vele patiënten in de lange rij wachtenden zal komen, waardoor 

van effectieve zorgen geen sprake kan zijn. De verzoekende partijen bevestigen dit ook: de situatie in 

de Algerijnse ziekenhuizen is een catastrofe. Tenslotte wordt er aangegeven dat de medicatie die de 

tweede verzoekende partij nodig heeft verkrijgbaar is in een apotheek in Algiers. Deze apotheek is 



  

 

 

RvV X - Pagina 4 van 14 

opnieuw een private instelling, waardoor de kostprijs naar alle waarschijnlijkheid erg hoog zal zijn. 

Bovendien blijkt uit het administratief dossier niet of de medicatie effectief beschikbaar is, dan wel dat de 

medicatie eventueel op aanvraag kan verkregen worden. De verzoekende partijen geven immers aan 

dat medicatie in Algerije geenszins op evidente wijze kan verkregen worden. De verzoekende partijen 

hechten dan ook geen geloof aan de effectieve beschikbaarheid.  

b) Vervolgens wordt verwezen naar een databank van in Algerije geregistreerde geneesmiddelen. 

Echter, het loutere feit dat een geneesmiddel geregistreerd is, impliceert niet dat dit geneesmiddel 

werkelijk beschikbaar is. Louter registratie toont geen beschikbaarheid aan. Deze informatie is dan ook 

irrelevant.  

c) Tenslotte wordt verwezen naar de website http://www.chubabeloued.com/index.html. Deze website 

vertrekt informatie over het Universitaire Ziekenhuis Bab El Oued. In dit Universitaire Ziekenhuis zou 

een dienst endocrinologie zijn. Ook zouden er laboratoriumonderzoeken kunnen plaatsvinden. De 

inhoud van de website lijkt veel belovend, doch dit strookt niet met de realiteit. Enerzijds is het zo dat de 

arts-‐adviseur verwijst naar één enkele dienst endocrinologie in geheel Algerije met ruim 38 miljoen 

inwoners. Dat er één enkele dienst endocrinologie beschikbaar is in geheel Algerije dient bijgevolg 

beschouwd te worden als een louter theoretische beschikbaarheid dan wel een praktische 

beschikbaarheid. Het is immers geheel onwaarschijnlijk dat deze enkele dienst endocrinologie in de 

mogelijkheid is om op adequate wijze alle patiënten in Algerije de nodige medische zorgen te geven. 

Het is dan ook geheel onredelijk om uit de informatie beschikbaar op de website van één enkel 

Universitair Ziekenhuis af te leiden dat de eerste verzoekende partij zou kunnen gevolgd worden door 

een endocrinoloog. 7 Medische behandeling en opvolging voor de oudste zoon van de verzoekende 

partijen a) Ook in het verslag van de arts-‐adviseur met betrekking tot de gezondheidssituatie van 

Y.(…), de oudste zoon van de verzoekende partij, wordt verwezen naar informatie van de MedCOI-‐
databank (stuk 3). Er wordt naar dezelfde ziekenhuizen verwezen als de ziekenhuizen waar de tweede 

verzoekende partij terecht zou kunnen, namelijk Clinique Al Azhar, zijnde het privé-‐ ziekenhuis, en 

Mustapha Bacha Hospital, zijnde het publieke ziekenhuis. Doch, bij deze verwijzing kunnen dezelfde 

opmerkingen geformuleerd worden. In het privé-‐ ziekenhuis zullen de kosten navenant zijn, waardoor 

– als er dan al sprake zou zijn van effectieve beschikbaarheid – er geenszins sprake kan zijn van 

financiële toegankelijkheid (cf. infra). In het publieke ziekenhuis dreigt ook de oudste zoon van de 

verzoekende partijen één in de lange rij wachtenden te worden. b) Vervolgens wordt verwezen naar 

enerzijds de databank van de in Algerije geregistreerde geneesmiddelen en anderzijds de aanwezigheid 

van het Universitair Ziekenhuis Chu Babel Oued. Voor wat betreft de aanwending van deze 

informatiebronnen kan opnieuw verwezen worden naar de opmerkingen die hierboven reeds werden 

geformuleerd. De arts-‐adviseur kan niet in alle redelijkheid concluderen dat de driejarige jongen Y.(…) 

zal kunnen opgevolgd worden door een pediater, aangezien er in Algerije één enkel Universitair 

Ziekenhuis is die pediatrische zorgen aanbiedt. De beschikbaarheid van de noodzakelijke medische 

zorgen is in Algerije geenszins voldoende uitgebreid, zodat er geen sprake kan zijn van een effectieve 

beschikbaarheid, doch wel een louter theoretische beschikbaarheid.  

3.2. toegankelijkheid  

Omtrent de vermeende toegankelijkheid van de noodzakelijke medische zorgen in Algerije is de arts-

adviseur in haar advies uitermate algemeen: “… 

In Algerije is er een ziekteverzekering die de kosten van medische zorgen dekt voor de verzekerden. 

Mensen die officieel werken zijn verzekerd, alsook mensen die een sociale uitkering genieten. De enige 

groep die niet verzekerd is, zijn mensen die in de zwarte economie werken en niet officieel als werkende 

ingeschreven zijn, noch een uitkering krijgen. Algerije kent een systeem van doorverwijzing waarbij de 

patiënt eerst langs gaat bij een algemene arts. Daar kunnen ze worden doorverwezen naar het niveau 

van specialisatie dat ze nodig hebben voor de behandelign van de aandoening waaraan ze lijden. De 

gezondheidszorgen zijn gratis in de publieke sector. De ziekteverzekering dekt 80% van de kosten van 

medicijnen. Voor mensen die afhankelijk zijn van de Forfaitaire Solidariteitsuitkering, zijn de medicijnen 

die ze nodig hebben gratis. Wat betreft het systeem van de sociale zekerheid in Algerije kunnen we het 

volgende zeggen. De belangrijkste uitkering is de Algerijnse sociale zekerheid is de Forfaitaire 

Solidariteitsuitkering (Allocation Forfaitaire de Solidarité). Deze uitkering is er om de sociale uitsluiting 

van de armen, chronisch zieken en de gehandicapten tegen te gaan. Van fundamenteel belang is 

bovendien dat de begunstigden op deze wijze toegang hebben tot de ziekteverzekering en recht hebben 

op gratis medicijnen. Werkloosheidsuitkering en invaliditeitsuitkering vereisen ruime voorafgaande 

verzekeringsperiodes en zijn dus niet onmiddellijk van toepassing voor terugkeerders. Ook kindergeld is 

verbonden aan werk en zal dus alleen weggelegd zijn voor de terugkeerders die een officiële job vindt. 

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

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

arbeidsmarkt in haar land van oorsprong. We kunnen er dus vanuit gaan dat betrokkene zelf zou 

kunnen instaan voor de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. Bovendien blijkt uit het 
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administratief dossier dat de partner van betrokkene was sinds 01.10.2011 (aanvraag 9bis dd. 

04.02.2014). Hij werd ontslagen op 06.03.2014 doch volgens zijn advocaat heeft hij quasi voortdurend 

gewerkt (aanvulling advocaat dd. 01.05.2014 – zie administratief dossier). Bovendien lijkt het erg 

onwaarschijnlijk dat betrokkene in Algerije, het land waar zij tenslotte 22 jaar hgewoond heeft, geen 

familie, vrienden of kennissen meer zou hebben bij wie zij terecht kan voor (tijdelijke) opvang en hulp bij 

het bekomen van de nodige zorgen aldaar en/of voor (tijdelijke) financiële hulp. (…) (stuk 2) Het advies 

betreffende de gezondheidssituatie van Yasser is gelijklopend (stuk 3). Voor wat betreft de beoordeling 

van de toegankelijkheid tot de noodzakelijke medische zorgen wordt door de arts-‐adviseur verwezen 

naar het Country Sheet Algeria van mei 2009.  

a) In deze informatiebron staan enkele opmerkelijke bedenkingen aangaande de toegankelijkheid van 

de gezondheidszorgen in Algerije: “Today, with the development in the private sector and the end of free 

care in the State sector, it is certainly easier to access care, however it is costly. (stuk 6, pagina 61) De 

stelling van de arts-‐adviseur ‘de gezondheidszorgen zijn gratis in de publieke sector’, vindt aldus geen 

basis in de door de arts-‐adviseur aangewende informatiebron. De kosten van medische zorgen in 

Algerije lopen snel op, waardoor de betaling van de medische kosten voor zowel de tweede 

verzoekende partij als de oudste zoon van de verzoekende partijen zal leiden tot het persoonlijke 

faillissement van het gezin van de verzoekende partijen. It is still easier to access to care, radiographies 

and consultations (easier and quicker appointment) when someone has a personal contact or the 

necessary knowledge in a public health centre. This phenomenon is calles ‘el maarifa’.” (stuk 6, pagina 

61) Deze informatie doet twijfelen aan de efficiënte werking van het systeem van doorverwijzing, 

hetwelk door de arts-‐adviseur omschreven wordt. Doorverwijzing naar het niveau van specialisatie lijkt 

dan ook een weg van lange duur te zijn.  

b) Voor wat betreft de toegankelijkheid van medicatie wordt in dit rapport het volgende genoteerd: “The 

country suffers from medicine crisis and medicine stock out. The pharmacies are at the borders of 

bankruptcy since April 2008 and this leads to the creation of ‘anarchist and illegal’ pharmacies in the 

country towns of certain wilayas and even in the capital.” (stuk 6, pagina 62) Het is aldus weinig 

waarschijnlijk dat de verzoekende partijen de noodzakelijke medicatie – dewelke vrij uitgebreid is – 

gratis zullen kunnen bekomen, zoals de arts-‐adviseur in haar verslagen tracht voor te houden.  

c) Voor wat betreft de ziekteverzekering brengt de arts-‐adviseur geen concrete informatie aan aan de 

hand van dewelke kan vastgesteld worden dat de verzoekende partijen effectief zullen kunnen genieten 

van de tussenkomst van de ziekteverzekering. Aan de hand van de informatie die door de arts-‐
adviseur wordt aangereikt, blijkt daarentegen het tegenovergestelde, dat het voor de verzoekende 

partijen uiterst moeilijk zal zijn om te kunnen genieten van de tussenkomst van de ziekteverzekering. De 

eerste verzoekende partij heeft zijn hoofdverblijfplaats in België sinds 2001. De tweede verzoekende 

partij woont ondertussen al vijf jaar in België. De kans is weinig reëel dat de verzoekende partijen bij 

terugkeer naar hun land van herkomst onmiddellijk een officiële tewerkstelling zullen kunnen 

bemachtigen (cf. de hoge werkloosheid in Algerije), dan wel een uitkering zullen kunnen genieten. De 

arts-‐adviseur verwijst in haar adviezen wel naar de Forfaitaire Solidariteitsuitkering. Echter, de arts-‐
adviseur laat na concreet te maken dat enerzijds de verzoekende partijen van deze uitkering zullen 

kunnen genieten (wat zijn de voorwaarden en voldoen de verzoekende partijen aan deze 

voorwaarden?) en anderzijds de hoogte van deze uitkering voldoende hoog is om de verzoekende 

partijen en hun kinderen toe te laten in hun dagelijks onderhoud te voorzien alsook hun 

levensnoodzakelijke medische kosten te dragen. Waar de arts-‐adviseur aangeeft dat de verzoekende 

partijen geen beroep zullen kunnen doen op een werkloosheidsuitkering en een invaliditeitsuitkering, 

gelet op de ruime voorafgaande verzekeringsperiodes, laat de arts-‐adviseur na concreet te maken 

waarom de verzoekende partijen dan wel onmiddellijk zouden kunnen genieten van de Forfaitaire 

Solidariteitsuitkering. Een loutere theoretische bespreking van de beschikbare uitkeringen in Algerije 

zonder dat effectief wordt nagegaan of de verzoekende partijen aan de voorwaarden voldoen, is weinig 

relevant. De individuele toegankelijkheid van de verzoekende partijen tot de noodzakelijke 

geneeskundige zorgen wordt met een dergelijke uiteenzetting immers niet aangetoond.  

d) Aangaande de arbeidsgeschiktheid stelt de arts-‐adviseur dat de tweede verzoekende partij geen 

bewijs van (algemene) arbeidsongeschiktheid voorlegt en dat er in het dossier geen elementen zouden 

zijn die erop wijzen dat de tweede verzoekende partij geen toegang zou hebben tot de arbeidsmarkt in 

haar land van herkomst. Er dient vooreerst opgemerkt te worden dat het bij een aanvraag tot medische 

regularisatie geen verplichting is dat de aanvrager een bewijs van zijn arbeidsongeschiktheid voorlegt. 

Bij gebreke aan een attest omtrent de arbeidsongeschiktheid, kan de arts-‐adviseur bezwaarlijk 

concluderen dat de aanvrager wél arbeidsgeschikt zou zijn. Daarnaast is het zo dat er in het dossier wel 

degelijk elementen zijn die erop wijzen dat de tweede verzoekende partij geen toegang zal hebben tot 

de arbeidsmarkt: zij heeft een chronische ziekte. Haar kansen op de arbeidsmarkt zijn erg klein. Tevens 

wordt door de arts-‐adviseur verwezen naar het feit dat de eerste verzoekende partij lange tijd heeft 

gewerkt in België. Het klopt dat de eerste verzoekende partij een harde werker is (het jarenlang 
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bijdragen tot de Belgische economie en het betalen van belastingen wordt hem echter niet in dank 

afgenomen), doch de kans is weinig reëel dat de eerste verzoekende partij snel een officiële 

tewerkstelling zal vinden in Algerije. De werkloosheidsgraad is hoog. De eerste verzoekende partij is 

reeds dertien jaar geleden uit zijn land van herkomst vertrokken, waardoor hij op heden geen connecties 

meer heeft teneinde een goede tewerkstelling te bemachtigen.  

e) De arts-‐adviseur meent te mogen aannemen dat de verzoekende partijen een beroep zullen kunnen 

doen op familie, vrienden of kennissen voor (tijdelijke) opvang en hulp en/of (tijdelijke) financiële hulp. 

Uit welke informatie de arts-‐adviseur meent dit te mogen afleiden is een raadsel. De eerste 

verzoekende partij benadrukt dat hij reeds 13 jaar in België verblijft. Zijn ouders werken niet, zijn zussen 

zijn getrouwd en ten laste van hun schoonfamilie, zijn ene broer verblijft in België, zijn andere broer 

verblijft in Frankrijk. De tweede verzoekende partij verblijft ook reeds 5 jaar in België. Haar ouders 

werken evenmin, haar twee zussen zijn getrouwd en ten laste van hun schoonfamilie. Er is in Algerije 

aldus geen familie waarop de verzoekende partijen (tijdelijk) zou kunnen op terugvallen. Dat eventuele 

vrienden en kennissen bereid zouden zijn om (tijdelijk) hulp te bieden is evenmin waarschijnlijk. Vele 

Algerijnen leven in armoede, hebben moeite om binnen het eigen gezin de eindjes aan elkaar te 

knopen. Het is weinig waarschijnlijk dat eventuele vrienden en kennissen nog eens de financiële zorgen 

van de verzoekende partijen erbij zouden kunnen nemen.  

f) De informatiebron die de arts-‐adviseur in het verslag aanhaalt, is niet van die aard om te kunnen 

concluderen dat de voor de verzoekende partijen onontbeerlijke zorgen effectief beschikbaar én 

toegankelijk zijn in Algerije. Verwijzing naar loutere theorie kan niet aantonen hoe het er aan toe gaat in 

de praktijk. Bovendien maakt de arts-‐adviseur gebruik van gefragmenteerde informatie. Negatieve 

aspecten worden genegeerd. De regelmatige opvolging die voor de tweede verzoekende partij en de 

oudste zoon van de verzoekende partijen onontbeerlijk is, zal geenszins op regelmatige basis kunnen 

doorgaan. De tweede verzoekende partij en de oudste zoon van de verzoekende partijen dreigen in hun 

land van herkomst een nummer in een rij wachtenden te worden die maar heel af en toe een consult – 

van uitermate lage kwaliteit – zal kunnen bekomen. Uit de voorliggende informatie is het geheel 

onredelijk dat tot het besluit wordt gekomen dat behandeling en opvolging op een effectieve en 

adequate wijze beschikbaar én toegankelijk is in Algerije. De motieven in de bestreden beslissing – en 

het verslag van de arts-‐adviseur – zijn feitelijk onjuist en niet draagkrachtig. De arts-‐adviseur heeft 

niet in concreto geoordeeld. Nochtans oordeelde uw Raad voorheen dat een in concreto beoordeling 

noodzakelijk is. “3.16 De Raad wijst erop dat: “Het onderzoek van de vraag of er een gepaste en 

voldoende toegankelijke behandeling bestaat in het land van oorsprong of verblijf gebeurt geval per 

geval, rekening houdend met de individuele situatie van de aanvrager, en wordt geëvalueerd binnen de 

limieten van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens” (Parl.St. Kamer, 

2005-‐2006, DOC 51-‐ 2478/001, p. 35). Ten dezen blijkt uit de rechtspraak van het EHRM dat het 

onderzoek naar een mogelijke schending van artikel 3 van het EVRM meer betreft dan het louter 

beantwoorden van de vraag of het voor betrokkene, gezien zijn huidige gezondheidstoestand, fysiek 

mogelijk is om te reizen of de vraag of de verwijdering een reëel risico inhoudt voor de fysieke integriteit 

of het leven van de betrokkene. Het Hof beoordeelt de voorzienbare gevolgen van terugkeer bij 

gezondheidsproblemen door eveneens oog te hebben voor alle omstandigheden die een aanhangige 

zaak betreffen, en dus ook voor de algemene omstandigheden in het land van herkomst alsook de 

persoonlijke situatie van een vreemdeling in dat land van herkomst. Het is immers mogelijk dat factoren 

en omstandigheden, die op zichzelf genomen geen aanleiding geven tot een schending van artikel 3 van 

het EVRM, in hun combinatie wel aanleiding kunnen geven tot een schending van artikel 3 van het 

EVRM. Aldus motiveert het Hof in haar arresten, zelfs als reeds is vastgesteld dat de ziekte van 13 

betrokken vreemdeling heden zich niet in een kritiek of vergevorderd stadium bevindt, ook verder met 

betrekking tot de eventuele beschikbaarheid van een medische behandeling in het land van herkomst 

en de eventuele aanwezigheid van een sociale of familiale opvang in het land van herkomst (zie in deze 

zin EHRM 29 mei 1998, nr. 40900/98, Karara v. Finland (ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM 15 februari 

2000, nr. 46553/99, SCC v. Zweden (ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM 24 juni 2003, nr. 13669/03, 

Henao v. Nederland (ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM, 22 juni 2004, nr. 17868/03, Ndangoya v. 

Zweden (ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM 25 november 2004, nr. 25629/04, Amegnigan v. 

Nederland (ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM 17 januari 2006, nr. 50278/99, Aoulmi v. Frankrijk, par. 

57-‐60; EHRM 27 mei 2008, nr. 26565/05, N. v. Verenigd Koninkrijk, par. 46-‐51; EHRM 20 december 

2011, nr. 10486/10, Yoh-‐Ekale Mwanje v. België, par. 81 e.v.) Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt 

overigens dat wanneer een geestelijk gezondheidsprobleem wordt aangevoerd in samenhang met een 

zelfmoordrisico, quod in casu, er moet worden nagaan in welke mate dit zelfmoordrisico reëel en 

concreet is. Daarbij wordt ook onderzocht welke voorzorgsmaatregelen er worden genomen door de 

Verdragsluitende Staat om een risico op zelfmoord te voorkomen. Het is hierbij van belang dat het 

bestaan en de beschikbaarheid van een geschikte behandeling in het land van terugkeer heeft 

onderzocht en vastgesteld. Specifiek m.b.t. de beschikbaarheid van psychologische en psychiatrische 



  

 

 

RvV X - Pagina 7 van 14 

behandeling in het land van herkomst zie EHRM 6 februari 2001, nr. 44599/98, Bensaid v. Verenigd 

Koninkrijk, par. 32-‐41; EHRM 7 juni 2010, nr. 21783/08, Anam v. Verenigd Koninkrijk 

(ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM 10 november 2005, nr. 14492/03, Paramsothy v. Nederland 

(ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM 20 januari 2004, nr. 76749/01, Meho e.a. v. Nederland 

(ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM 13 oktober 2011, nr. 10611/09, Husseini v. Zweden, par. 88-‐94; 

EHRM 20 oktober 2011, nr. 55643/09, Samina v. Zweden, par. 56-‐61 en EHRM 10 april 2012, nr. 

60286/09, Balogun v. Verenigd Koninkrijk, par. 33 en EHRM 15 mei 2012, nr. 16567/10, Nacic e.a. v. 

Zweden, par. 52-‐55 en par. 86.” (stuk 7, eigen markering) Dat niet alleen de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen heeft gewezen op de noodzakelijke beoordeling in concreto, doch ook de 

rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (naar dewelke in het hierboven 

geciteerd arrest uitvoerig wordt verwezen) stelt een in concreto beoordeling bij het onderzoek naar een 

eventuele schending van artikel 3 E.V.R.M. voorop. Deze in concreto beoordeling kan niet louter 

veronderstellend zijn, doch de antwoorden dienen met zekerheid vastgesteld te worden! Zoals 

hierboven reeds gesteld, werd er door de arts-‐adviseur in algemene termen geoordeeld omtrent: - de 

beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de levensnoodzakelijke zorgen; - de mogelijkheid om te 

genieten van een uitkering; - de mogelijkheid tot tewerkstelling van de verzoekende partijen; - de 

mogelijkheid tot het hebben van hulp van familie, vrienden en kennissen. Ook omtrent de mogelijkheid 

tot reizen heeft de arts-‐adviseur slechts een algemene stelling aangenomen. 14 Bij een ernstige 

aandoening kan een algemene beoordeling niet aanvaard worden. Er kan niet aanvaard worden dat met 

de fysieke integriteit van een 26-‐jarige vrouw en een 3-‐jarig kind gespeeld wordt, doordat geoordeeld 

wordt dat theoretisch gezien behandeling wel mogelijk zou zijn, maar dat dit in de praktijk geenszins is 

aangetoond. Uit de voorliggende informatie is het geheel onredelijk dat tot het besluit wordt gekomen 

dat behandeling en opvolging op een effectieve en adequate wijze beschikbaar én toegankelijk is in 

Algerije. De motieven in de bestreden beslissing – en de verslagen van de arts-‐adviseur – zijn feitelijk 

onjuist en niet draagkrachtig.” 

 

3.2. Het evenredigheidsbeginsel als concrete toepassing van het redelijkheidsbeginsel laat de Raad niet 

toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel om het onwettig te bevinden indien het tegen 

alle redelijkheid ingaat (RvS 17 december 2003, nr. 126 520). 

 

3.3. 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 zorgvuldigheid verplicht de overheid onder 

meer 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). 

 

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

bestuurshandelingen en bij uitbreiding artikel 62 van de vreemdelingenwet hebben betrekking op de 

formele motiveringsplicht (cf. RvS 21 oktober 2003, nr. 124.464). De Raad wijst erop dat het tegelijk 

aanvoeren van de schending van de formele en de materiële motiveringsplicht niet mogelijk is. Een 

gebrek aan deugdelijke formele motivering maakt het de verzoekende partij immers onmogelijk om uit te 

maken of de materiële motiveringsplicht geschonden is (cf. RvS 14 juli 2004, nr. 133.900). Bijgevolg 

dient vastgesteld dat, ofschoon de verzoekende partij zich steunt op de wet van 29 juli 1991 betreffende 

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, uit het middel blijkt dat zij de motieven die aan 

de grondslag van de bestreden beslissing liggen kent, doch betwist dat deze motieven de bestreden 

beslissing kunnen dragen. De verzoekende partij voert met andere woorden de schending van de 

materiële motiveringsplicht aan. Immers betreft het nagaan of de motieven pertinent zijn, de materiële 

motiveringsplicht (cf. RvS 26 februari 2003, nr. 116.486). 

 

3.5. Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur de 

feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit 

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

 

3.6. De bestreden beslissing vermeldt uitdrukkelijk artikel 9ter van de vreemdelingenwet als haar 

juridische grondslag. Dit wetsartikel bepaalt het volgende: 
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“§ 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. 

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 getuigschrift 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.” 

 

3.7. Blijkens het administratief dossier dienden verzoekers op 14 maart 2014 een aanvraag in om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet waarbij ze zich baseerden op 

de medische problemen van de tweede verzoekster en haar minderjarige zoon Y. B. Tweede 

verzoekster lijdt aan hyperthiroïdie en haar bijna 4-jarige zoon lijdt aan overgevoeligheid van de 

luchtwegen. 

 

3.8. De bestreden beslissing is gebaseerd op 2 onderscheiden adviezen van de arts-adviseur van 7 juli 

2014 die tezamen met de bestreden beslissing ter kennis van verzoekers werden gebracht. Deze 

adviezen, waarnaar wordt verwezen in de bestreden beslissing, maken integraal deel uit van de 

motivering van de bestreden beslissing en bevatten volgende overwegingen: 

 

- Het advies voor tweede verzoekster: 

 

“NAAM : T.(…), l.(…) 

Vrouwelijk 

nationaliteit: Algerije 

geboren te (…) op (….) 

adres: (…) 

Ik kom terug op uw vraag voor medische evaluatie van de gezondheidstoestand aangehaald door 

genoemde persoon in het kader van haar vraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend 

op 14.03.2014. 

Door de betrokkene werden de volgende medische getuigschriften/verslagen voorgelegd ter staving van 

de aanvraag: 

Consultatieverslag d.d. 20/11/2012, opgesteld door dr. An Nollet, endocrinoloog (raadpleging 

endocrinologie op 20/11/2012). 

Verslag d.d. 13/05/2013 van een intercollegiaal consult, opgesteld door dr. Bart Van Besien, gastro-

enteroloog (consult van 13/05/2013), 

Medisch getuigschrift d.d. 11/03/2014, opgestelde door dr. Hugo Debouvere, huisarts. 

Uit een studie van de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische getuigschriften/verslagen blijkt 

dat deze 26-jarige vrouw medische zorgen krijgt in het kader van doorgemaakte postpartum thyroïditis 

(05/2011) met evolutie naar blijvende hypothyroïdie, waarvoor chronische inname van levothyroxine 

(T4). 

In betrokkenes lopende medicamenteuze behandeling zoals vermeld in het medisch getuigschrift van 

11/03/2014 noteren we in deze context L-thyroxine 0,125 pg (farmaceutische stof levothyroxine: 

schildklierhormoon). Dr. Debouvere attesteerde in dit medisch getuigschrift verder dat de voorziene duur 

van de noodzakelijke behandeling continu is, dat de betrokkene definitief hypothyreoïd is en substitutie 

noodzakelijk is en dat dagelijkse inname van medicatie nodig is. 

We merken op dat we niet beschikken over bijkomende medische getuigschriften/verslagen aangaande 

de verdere evolutie en de lopende endocrinologische opvolging in verband met deze hypothyroïdie na 
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november 2012 (zoals aanvullende recente labo-analysen, (een) bijkomend(e) consultatieverslag(en) 

endocrinologie). 

Bijkomend blijkt er bij de betrokkene ook sprake van ijzertekort behandeld met ijzersupplementen, 

foliumzuurtekort waarvoor dieetmaatregelen (groenten en fruit) en vitamine D-tekort behandeld met D-

Cure (farmaceutische stof colecalciferol: vitamine D3). 

We noteren in deze context ook dat er na betrokkenes bevalling in mei 2013 extreme ferriprieve anemie 

(Hb 5,8 g/dL) vastgesteld werd, vermoedelijk in het kader van gynaecologisch bloedverlies. 

Ook hier dienen we op te merken dat we niet beschikken over bijkomende medische 

getuigschriften/verslagen aangaande de evolutie van het beschreven ijzer-, foliumzuur- en vitamine D-

tekort onder behandeling (zoals recente labo-analysen). 

Op basis van de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische getuigschriften/verslagen blijkt niet 

dat er bij de betrokkene sprake is van een actuele strikte medische contra-indicatie om te reizen. Op 

basis van de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische getuigschriften/verslagen blijkt niet dat 

mantelzorg op dit ogenblik strikt medisch vereist is bij de betrokkene. 

Wat betreft de beschikbaarheid van de medische behandeling en opvolging in het land van herkomst, 

Algerije; 

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

administratief 

dossier van de betrokkene): 

Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank1 : 

o van International SOS van 03/07/2012 met het uniek kenmerknummer BMA-4177. 

o van International SOS van 02/09/2013 met het uniek kenmerknummer BMA-4985-3wk. 

o van International SOS van 05/09/2013 met het uniek kenmerknummer BMA-4995-3wk. 

o van Allianz Global Assistance van 03/06/2014 met het uniek kenmerknummer BMA-5413. 

Informatie afkomstig uit een databank van in Algerije geregistreerde geneesmiddelen, via 

http://nomenclature.sante.dz/: levothyroxine, ijzersulfaat, ijzerpolysacharaat en colecalciferol komen 

hier in voor (bekomen via de website van het SNAPO/Syndicat National Algérien des Pharmaciens 

d'Officine, http://www.evervoneweb.fr/snapo) (geraadpleegd op 26/05/2014). 

Informatie bekomen via http://www.chubabeloued.com/index.html (geraadpleegd op 26/05/2014). 

Uit deze informatie blijkt dat medicamenteuze behandeling met levothyroxine, ijzersupplementen 

(bijvoorbeeld 

ijzersulfaat, ijzerpolysacharaat) en colecalciferol beschikbaar is in Algerije. Behandeling/opvolging door 

een 

huisarts en een internist/endocrinoloog is beschikbaar in Algerije. Labo-analysen (TSH, T4 en T3) zijn 

beschikbaar in Algerije. 

Wat betreft de toegankelijkheid van de medische behandeling en opvolging in het land van herkomst, 

Algerije: 

Verwijzend naar de Nota Toegankelijkheid van de zorgen in het herkomstland of land van 

gewoonlijk verblijf d.d. 03/07/2014: 

"Allereerst kan een verblijfstitel niet enkel afgegeven worden op basis van het feit dat de 

toegankelijkheid van de behandelingen in het land van onthaal en het land van herkomst sterk uiteen 

kan lopen. Naast de verificatie van de mogelijkheden tot behandeling in het land van herkomst of het 

land waar de aanvrager gewoonlijk verblijft, vindt de in het kader van een 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 

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

dat het kwaliteitsniveau van dit systeem 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 K Dit 

zou niet in overeenstemming zijn met de belangrijkste doelstelling van de verifîcaties op het gebied van 

de toegang tot de zorgverlening, namelijk zich ervan verzekeren dat deze zorgverlening in zijn land van 

herkomst of het land waar hij verblijft toegankelijk is voor de aanvrager. 

In Algerije is er een ziekteverzekering die de kosten van medische zorgen dekt voor de verzekerden. 

Mensen die officieel werken zijn verzekerd, alsook mensen die een sociale uitkering genieten. De enige 

groep die niet verzekerd is, zijn mensen die in de zwarte economie werken en niet officieel als werkende 

ingeschreven zijn, noch een uitkering krijgen. 
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Algerije kent een systeem van doorverwijzing waarbij de patiënt eerst langs gaat bij een algemene arts. 

Daar kunnen ze worden doorverwezen naar het niveau van specialisatie dat ze nodig hebben voor de 

behandeling van de aandoening waaraan ze lijden. 

De gezondheidszorgen zijn gratis in de publieke sector. De ziekteverzekering dekt 80 % van de kosten 

van medicijnen. Voor mensen die afhankelijk zijn van de Forfaitaire Solidariteitsuitkering, zijn de 

medicijnen die ze nodig hebben gratis. 2 

Wat betreft het systeem van de sociale zekerheid in Algerije 3 kunnen we het volgende zeggen. De 

belangrijkste uitkering in de Algerijnse sociale zekerheid is de Forfaitaire Solidariteitsuitkering (Allocation 

Forfaitaire de Solidarité). Deze uitkering is er om de sociale uitsluiting van de armen, chronisch zieken 

en de gehandicapten tegen te gaan. Van fundamenteel belang is bovendien dat de begunstigden op 

deze wijze toegang hebben tot de ziekteverzekering en recht hebben op gratis medicijnen. 

Werkloosheidsuitkering en invaliditeitsuitkering vereisen mime voorafgaande verzekeringsperiodes en 

zijn dus niet onmiddellijk van toepassing voor terugkeerders. Ook kindergeld is verbonden aan werk en 

zal dus alleen weggelegd zijn voor de terugkeerder die een officiële job vindt. 

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

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

arbeidsmarkt in haar land van oorsprong. We kunnen er dus vanuit gaan dat betrokkene zelf zou 

kunnen instaan voor de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. Bovendien blijkt uit het 

administratief dossier dat de partner van betrokkene tewerkgesteld was sinds 01.10.2011 (aanvraag 

9bis dd. 04.02.2014). Hij werd ontslagen op 06.03.14 doch volgens zijn advocaat heeft hij quasi 

voortdurend gewerkt (aanvulling advocaat dd. 01.05.2014-zie administratief dossier) 

Bovendien lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene in Algerije, het land waar zij tenslotte 22 jaar 

gewoond heeft, geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben bij me zij terecht kan voor 

(tijdelijke) opvang en hulp bij het bekomen van de nodige zorgen aldaar en/of voor (tijdelijke) financiële 

hulp. 

Niets verhindert betrokkene derhalve om temg 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 doei heeft een duurzame terugkeer 

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

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

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

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

tewerkstellingsbureaus, accommodatie/huur, extra bagage. 

Wat betreft de toegankelijkheid van deze 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.RM. (Armst RVV nr. 81574 van 23 mei 2012) " 

Uit deze informatie kunnen we besluiten dat er geen bezwaren zijn wat betreft de toegankelijkheid van 

de medische zorgen in het land van herkomst, Algerije. 

Conclusie: 

Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat deze blijvende hypothyroïdie na 

doorgemaakte postpartum thyroïditis bij de betrokkene, alsook ijzertekort, foliumzuurtekort en vitamine 

D-tekort, zoals hierboven beschreven, hoewel dit kan beschouwd worden als een medische 

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

adequaat behandeld wordt, geen reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling, gezien medische behandeling en opvolging beschikbaar en toegankelijk zijn in Algerije. 

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

herkomstland, Algerije.” 

 

- Het advies voor de zoon van tweede verzoekster: 

 

“NAAM: B.(…), Y.(…) 

Mannelijk 

nationaliteit: Algerije 

geboren te (…) op (….) 

adres: (…) 

Ik kom terug op uw vraag voor medische evaluatie van de gezondheidstoestand aangehaald door 

genoemde persoon in het kader van zijn vraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 

14.03.2014. 

Door de betrokkene en zijn vertegenwoordigers werden de volgende medische 

getuigschriften/verslagen voorgelegd ter staving van de aanvraag: 
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Hospitalisatieverslag d.d. 28/11/2011, opgesteld door dr. Hilde Boens, pediater (opname van 

21/11/2011 tot 25/11/2011). 

Medisch getuigschrift d.d. 11/03/2014, opgesteld door dr. Hugo Debouvere, huisarts. 

Uit een studie van de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische getuigschriften/verslagen blijkt 

dat deze 3-jarige jongen medische zorgen krijgt in het kader van overgevoellgheid van de luchtwegen 

(astmatiforme bronchitiden). 

We noteren in deze context meerdere hospitalisaties, waaronder een opname in september 2011 

omwille van een bronchiolitisbeeld (RSV negatief) en een opname in november 2011 omwille van een 

RSV-negatieve respiratoire infectie met dyspnoe en 02-nood en beginnend pneumonisch infiltraat op 

RX. 

In betrokkenes lopende medicamenteuze behandeling zoals vermeld in het medisch getuigschrift van 

11/03/2014 weerhouden we Flixotide (farmaceutische stof fluticason: een inhalatiecorticosteroïd) en 

Atrovent (farmaceutische stof ipratropium: een kortwerkend anticholinergicum; via inhalatie). Dr. 

Debouvere attesteerde in dit medisch getuigschrift verder dat de voorziene duur van de noodzakelijke 

behandeling zeker tot het einde van de puberteit is, dat constante behandeling hoe dan ook vereist is 

(zoniet ontsporen van betrokkenes gezondheid) en dat de betrokkene goed opgevolgd moet worden. 

We merken op dat we niet beschikken over bijkomende medische getuigschriften/verslagen aangaande 

een lopende pediatrische (eventueel kinderpneumologische) opvolging in verband met de beschreven 

overgevoeligheid van de luchtwegen/astmatiforme bronchitiden (zoals bijvoorbeeld (een) 

consultatieverslag(en) pediatrie). 

Op basis van de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische getuigschriften/verslagen blijkt niet 

dat er bij de betrokkene sprake is van een actuele strikte medische contra-indicatie om te reizen. 

Mantelzorg is gezien betrokkenes leeftijd (3 jaar) aangewezen. 

Wat betreft de beschikbaarheid van de medische behandeling en opvolging in het land van herkomst, 

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

administratief dossier van de betrokkene): 

Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank1: 

o van International SOS van 03/07/2012 met het uniek kenmerknummer BMA-4177. o van Allianz 

Global Assistance van 03/06/2014 met het uniek kenmerknummer BMA-5413. Informatie afkomstig uit 

een databank van in Algerije geregistreerde geneesmiddelen, via http://nomenclature.sante.dz/: 

fluticason en ipratropium komen hier in voor (bekomen via de website van het SNAPO/Syndicat National 

Algérien des Pharmaciens d'Officine, http://www.evervoneweb.fr/snapo1 (geraadpleegd op 26/05/2014). 

Informatie bekomen via http://www.chubabeloued.com/index.html (geraadpleegd op 26/05/2014). Uit 

deze informatie blijkt dat medicamenteuze behandeling met fluticason en ipratropium beschikbaar is in 

Algerije. Behandeling/opvolging door een huisarts is beschikbaar in Algerije. Pediatrische zorgen 

(ambulant en via hospitalisatie) zijn beschikbaar in Algerije. 

Wat betreft de toegankelijkheid van de medische behandeling en opvolging in het land van herkomst, 

Algerije: 

Verwijzend naar de Nota Toegankelijkheid van de zorgen in het herkomstland of land van gewoonlijk 

verblijfd.d. 03/07/2014: 

"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 waarde aanvrager 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 aanvrager in staat stelt om de vereiste zorgen te 

bekomen. Het gaat er niet om zich ervan te verzekeren dat het kwaliteitsniveau van dit systeem 

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 zorgverlening in zijn land van herkomst of het land waar hij 

verblijft toegankelijk is voor de aanvrager. 

In Algerije is er een ziekteverzekering die de kosten van medische zorgen dekt voor de verzekerden. 

Mensen die officieel werken zijn verzekerd, alsook mensen die een sociale uitkering genieten. De enige 

groep die niet verzekerd is, zijn mensen die in de zwarte economie werken en niet officieel als werkende 

ingeschreven zijn, noch een uitkering krijgen. 
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Algerije kent een systeem van doorverwijzing waarbij de patiënt eerst langs gaat bij een algemene arts. 

Daar kunnen ze worden doorverwezen naar het niveau van specialisatie dat ze nodig hebben voor de 

behandeling van de aandoening waaraan ze lijden. De gezondheidszorgen zijn gratis in de publieke 

sector. De ziekteverzekering dekt 80 % van de kosten van medicijnen. Voor mensen die afhankelijk zijn 

van de Forfaitaire Solidariteitsuitkering, zijn de medicijnen die ze nodig hebben gratis.2 

Wat betreft het systeem van de sociale zekerheid in Algerije 3 kunnen we het volgende zeggen. De 

belangrijkste uitkering in de Algerijnse sociale zekerheid is de Forfaitaire Solidariteitsuitkering (Allocation 

Forfaitaire de Solidarité). Deze uitkering is er om de sociale uitsluiting van de armen, chronisch zieken 

en de gehandicapten tegen te gaan. Van fundamenteel belang is bovendien dat de begunstigden op 

deze wijze toegang hebben tot de ziekteverzekering en recht hebben op gratis medicijnen. 

Werkloosheidsuitkering en invaliditeitsuitkering vereisen mime voorafgaande verzekeringsperiodes en 

zijn dus niet onmiddellijk van toepassing voor terugkeerders. Ook kindergeld is verbonden aan werk en 

zal dus alleen weggelegd zijn voor de terugkeerder die een officiële job vindt. 

De ouders van betrokkene leggen echter geen bewijs van (algemene) arbeidsongeschiktheid voor en 

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

de arbeidsmarkt in hun land van oorsprong. We kunnen er dus vanuit gaan dat de ouders van 

betrokkene zelf zouden kunnen instaan voor de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. 

Bovendien blijkt uit het administratief dossier dat de vader van betrokkene tewerkgesteld was sinds 

01.10.2011 (aanvraag 9bis dd. 04.02.2014). Hij werd ontslagen op 06.03.14 doch volgens zijn advocaat 

heeft hij quasi voortdurend gewerkt (aanvulling advocaat dd. 01.05.2014 - zie administratief dossier) 

Bovendien lijkt het erg onwaarschijnlijk dat de ouders van betrokkene in Algerije geen familie, vrienden 

of kennissen meer zou hebben bij wie zij terecht kunnen voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het bekomen 

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

Niets verhindert betrokkene en de ouders om terug te keren. Het staat hun vrij hiertoe een bemep 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 reïntegratie in het land van herkomst te vergemakkelijken. Dit fonds is ontworpen om mensen 

bij te staan in het vinden van inkomensgenererende activiteiten. Reïntegratiebijstand kan het voigende 

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

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

tewerkstellingsbureaus, accommodatie/huur, extra bagage. 

Wat betreft de toegankelijkheid van deze 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 RVV nr. 81574 van 23 mei 2012) " 

Uit deze informatie kunnen we besluiten dat er geen bezwaren zijn wat betreft de toegankelijkheid van 

de medische zorgen in het tand van herkomst, Algerije. 

Conclusie: 

Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat deze overgevoeligheid van de 

luchtwegen/astmatiforme bronchitiden bij de betrokkene, zoals hierboven beschreven, hoewel dit kan 

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

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

onmenselijke of vernederende behandeiing, gezien medische behandeling en opvolging beschikbaar en 

toegankeiijk zijn in Algerije. 

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

herkomstland, Algerije.” 

 

3.9. Op grond van de hierboven vermelde adviezen concludeerde de gemachtigde van de staats-

secretaris tot de ongegrondheid van de aanvraag om machtiging tot verblijf. 

 

3.10. Verzoekers zijn het in wezen oneens met de beoordeling door de arts-adviseur van de 

beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de voor hen noodzakelijk geachte behandeling in hun land 

van herkomst. Verzoekers opperen in dit verband dat de kost van de laboratoriumtesten en de medicatie 

in het private ziekenhuis in Algiers “naar alle waarschijnlijkheid navenant zal zijn” en zij stellen zich 

vragen bij de effectieve beschikbaarheid van gespecialiseerde geneesheren in het publieke ziekenhuis 

in Algiers. Vervolgens vragen verzoekers zich af of de medicatie effectief beschikbaar is en stellen zij 

dat de registratie op een lijst van geneesmiddelen de effectieve beschikbaarheid ervan niet aantoont. 

Tenslotte beweren zij dat de informatie van de gehanteerde website over het universitaire ziekenhuis 

met betrekking tot de mogelijkheid voor endocrinologische of pediatrische follow-up niet strookt met de 

werkelijkheid en dat het om een loutere theoretische beschikbaarheid zou gaan. De Raad merkt echter 

op dat verzoekers niet kunnen volstaan met een aantal vage hypotheses en beweringen om de 
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motieven van het advies en bijgevolg van de bestreden beslissing aan het wankelen te brengen, zonder 

zelf betrouwbare, en wellicht andersluidende, landeninformatie aan te leveren. Uit niets blijkt echter dat 

de informatie waarop de arts-adviseur zich heeft gebaseerd niet op objectieve bronnen zou berusten. 

Deze laatste ging geenszins kennelijk onredelijk te werk door op basis van deze bronnen te besluiten 

dat de noodzakelijke medicatie en behandeling in Algerije beschikbaar zijn.  

 

3.11. Verzoekers formuleren in hun middel ook kritiek op de informatie die door de arts-adviseur werd 

gehanteerd met betrekking tot de toegankelijkheid van de gezondheidszorgen in Algerije. Verzoekers 

voegen het Country Sheet Algeria van mei 2009 van het CRI-project toe aan hun verzoekschrift 

(Verzoekschrift, bijlage 6) en beweren dat de stelling van de arts-adviseur dat ‘de gezondheidszorgen 

gratis zijn in de publieke sector’ geen steun vindt in dit rapport en dat de kosten voor het gezin zullen 

oplopen. De Raad stipt aan dat verzoekers uit een selectieve lezing van een paragraaf die een 

historisch overzicht biedt, conclusies trekken die niet congruent zijn met de inhoud van het rapport in zijn 

geheel. In tegenstelling tot wat verzoekers voorhouden, wordt in het rapport uitdrukkelijk het volgende 

gesteld: “For a sick person covered by social security, the costs of consultations, hospitalisation and 

treatment (excluding non-hospital medicines) are paid directly by the CNAS. Only those with social 

security (health insurance) can be immediately reimbursed by the CNAS.(…) Health care is free in the 

public sector.(…)”. Daarnaast baseren verzoekers zich op de vermelding van een crisis in de 

geneesmiddelenvoorraad uit het landenrapport om te stellen dat het weinig waarschijnlijk is dat zij de 

noodzakelijke medicatie gratis kunnen verkrijgen en tenslotte betwijfelen zij dat zij in aanmerking zullen 

komen voor een ziekteverzekering omwille van de eraan verbonden voorwaarden en stellen zij dat hun 

kansen op de arbeidsmarkt erg gering zijn. De Raad wijst erop dat geen enkele van de door verzoekers 

geschonden geachte bepalingen en beginselen vereisen dat de zieke vreemdeling in zijn land van 

herkomst in aanmerking moet komen voor medicatie en of behandeling die gedekt wordt door een 

verzekeringsmechanisme. Verzoekers betwisten hun arbeidsgeschiktheid, maar brengen thans evenmin 

een begin van bewijs aan dat tweede verzoekster of haar echtgenoot arbeidsongeschikt zou zijn. 

Omwille van de toestand van de arbeidsmarkt in Algerije wordt in het advies verwezen naar de 

waarschijnlijkheid van het bestaan van een sociaal kapitaal in hoofde van verzoekers in hun land van 

herkomst om de eventuele kosten (tijdelijk) op te vangen. De blote beweringen van verzoekers over het 

gebrek aan familie in Algerije en de beperkte middelen van hun vrienden en kennissen, volstaan niet om 

de ontoegankelijkheid van de noodzakelijk geachte zorgen aannemelijk te maken. De Raad stelt vast 

dat uit wat voorafgaat niet blijkt dat de arts-adviseur niet op goede gronden zou hebben geconcludeerd 

dat de hyperthiroïdie en de overgevoeligheid van de luchtwegen/astmatiforme bronchitiden geen reëel 

risico inhouden op een onmenselijke of vernederende behandeling zoals bedoeld in artikel 9ter, §1 van 

de vreemdelingenwet, waardoor de gemachtigde van de staatssecretaris op zijn beurt rechtsgeldig kon 

besluiten tot de ongegrondheid van de aanvraag om machtiging tot verblijf. 

 

3.12. Het arrest van de Raad waaruit verzoekers een paragraaf citeren en dat zij als bijlage bij hun 

verzoekschrift voegen (Verzoekschrift, bijlage 7) kan niet dienstig worden aangewend om in onderhavig 

geval een schending van artikel 9ter van de vreemdelingenwet aan te tonen. In de eerste plaats dient in 

herinnering te worden gebracht dat rechterlijke beslissingen in de continentale rechtstraditie geen 

precedentswaarde hebben (RvS 21 mei 2013, nr. 223.525; RvS 16 juli 2010, nr. 5885 (c); RvS 18 

december 2008, nr. 3679 (c)). Vervolgens blijkt dat de feitelijke elementen die aan de grondslag lagen 

van dit arrest onmogelijk kunnen worden vergeleken met de feiten die onderhavige zaak kenmerken. 

Tenslotte dringt zich de vaststelling op dat de arts-adviseur in de door verzoekers aangehaalde zaak 

geen onderzoek had gevoerd naar de mogelijkheden van een behandeling in het land van herkomst (zie 

punt 3.17), terwijl dit onderzoek in casu wel plaatsvond. Verzoekers hebben in elk geval niet aangetoond 

dat de motieven van het advies feitelijk onjuist, niet draagkrachtig of onvoldoende concreet zijn, zoals zij 

in fine van hun middel beweren. 

 

3.13. Er werd geen schending van artikel 9ter van de vreemdelingenwet aangetoond. De bestreden 

beslissing steunt op deugdelijke feitelijke en juridische overwegingen en het besluit staat geenszins in 

wanverhouding tot de motieven. Er is geen sprake van een schending van het evenredigheidsbeginsel 

of van de materiële motiveringsplicht. 

 

Het enig middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond.  

 

4. Korte debatten 

 

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

bestreden beslissing kan leiden. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het 
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koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig januari tweeduizend vijftien 

door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN F. TAMBORIJN 

 


