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 nr. 212 342 van 14 november 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat F. GELEYN 

Berckmansstraat 104 

1060 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 18 juni 2018 heeft 

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

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

van 6 april 2018 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen ontvankelijk doch ongegrond verklaard wordt. 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 26 juli 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 augustus 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. DOCQUIR, die loco advocaat F. GELEYN verschijnt voor de 

verzoekende partij, en van advocaat L. NIKKELS, die loco advocaten D. MATRAY & VAN ROMPAEY 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 6 april 2018 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing waarbij de 

aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ontvankelijk doch 

ongegrond wordt verklaard. Dit is de bestreden beslissing: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 02.03.2018 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door: 
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I(…), E(…)) 

Geboren te (…) op (…) 

Nationaliteit: Albanië 

Adres: (…) 

 

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

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

Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, deel ik u mee dat dit 

verzoek ontvankelijk doch ongegrond is. 

 

Reden(en) : 

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 1380 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 worden medische elementen aangehaald voor I(…) E(…). De arts-adviseur evalueerde deze 

gegevens op 06.04.2018 (zie verslag in gesloten omslag in bijlage) en concludeerde dat de 

aangehaalde medische elementen niet weerhouden konden worden gezien de medische behandeling 

en opvolging beschikbaar en toegankelijk zijn in het land van herkomst, Albanië. 

Derhalve dient de aanvraag ongegrond verklaard te worden. 

 

Derhalve 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel werpt de verzoekende partij de schending op van de artikelen 9ter en 62 van de 

Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen. Zij verwijt de verwerende partij ook een kennelijke 

beoordelingsfout te hebben begaan. 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“De verwerende partij motiveert haar beslissing door te verwijzen naar het medische getuigschrift van 

6.04.2018 gevoegd bij de beslissingen (medisch getuigschrift dat, beschouwd zijnde als integraal deel 

uitmakend van de bestreden beslissing, eveneens bestreden wordt); De verwerende partij motiveert het 

gebrek aan gegrondheid van het verzoek op basis van de beschikbaarheid van een behandeling van de 

medische problematiek van verzoeker, hetgeen impliceert dat er geen gevaar bestaat voor zijn leven of 

zijn fysieke integriteit, wat in de ogen van tegenpartij betekent dat er geen gevaar bestaat voor een 

onmenselijke en vernederende behandeling. 

 

1. EERSTE ONDERDEEL: schending van artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van artikels 9ter en 62 van de wet van 15 december 

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. Er dient te worden benadrukt dat de Heer I(…) een dubbel medisch probleem aanhaalt, 

nl. een urologische infectie en een diepgaande depressie met zelfmoordneigingen. Dit neemt met zich 

mee dat hij zowel een urologische als een psychiatrische opvolging zal nodig hebben. Hij heeft 

hieromtrent niet minder dan 20 documenten neergelegd die allen in dezelfde richting wijzen. Er kan dus 

geen twijfel zijn over de aard, de ernst en de nodige opvolging van deze dubbele medische 

problematiek. 
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Er dient vooreerst te worden opgemerkt dat de beslissing van ontvankelijkheid en ongegrondheid, 

daterend van 6.04.2018, zeer algemeen stelt dat het aangehaalde medische probleem niet kan worden 

weerhouden als medische grond om een verblijfsvergunning te bekomen in toepassing van 

bovenvermeld artikel. Tegenpartij verwijst volledig naar de evaluatie van de arts-adviseur en beperkt 

zich tot het citeren van de naam van de verzoeker. Er dient te worden opgemerkt dat er verder in de 

bestreden beslissing GEEN ENKELE vermelding wordt gemaakt van een geïndividualiseerd element in 

relatie met: De exacte medische problematiek van verzoeker. De reden van de uitgesproken 

ongegrondheid, De inhoud van de evaluatie van de arts-adviseur. De duidelijke beschikbaarheid en 

toegankelijkheid van de zorgen in Albanië. Hieruit volgt dat de beslissing zoals vaak volledig 

gestereotypeerd is en het voldoende acht om volledig te verwijzen, zonder bijkomende uitleg, naar de 

evaluatie van de arts-adviseur. Nochtans heeft de Raad van State reeds bepaald dat: « selon les 

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative a la motivation formelle des actes administratifs, ia 

motivation dont chaque acte administratif doit faire l'objet consiste en findication, dans l'acte, des 

considérations de droit et de fait qui ont détermlné son adoption ; que cette motivation doit être 

adéquate, c'est-a-dire exacte, compléte et propre au cas d'espèce » (Conseil d'Etat, arrêt n° 185.724 du 

19 aoüt 2008 ; RG : A. 179.818/29.933); 

 

Er dient te worden vastgesteld bij het lezen van de evaluatie van de arts-adviseur dat de uitgeleverde 

informatie uiterst beperkt blijft en ons inziens geenszins kan leiden tot de constatatie van 

beschikbaarheid en toegankelijkheid van de medische zorgen die nodig zijn voor de verzoeker in 

Albanië. Tegenpartij levert zeer algemene bevindingen over de ziekteverzekering in Albanië die geen 

enkele informatie over de medische zorgen zelf in Albanië bevatten. Ze vervolgt met vier korte 

paragrafen over de specifieke situatie van verzoeker door vaag te stellen dat: Verzoeker zich voor zijn 

psychiatrische opvolging mag wenden tot het UHC Moeder Theresa. Ook voor de urologische opvolging 

kan hij zich tot deze instelling wenden. Verzoeker nog familie heeft in Albanië en zich door hen 

financieel kan laten helpen. Verzoeker zich kan wenden tot het reintegratiefonds van het OIM. Deze 

vaststellingen zijn zodanig algemeen en weinig precies dat er een aantal opmerkingen kunnen worden 

gemaakt hieromtrent. 

Ten eerste heeft tegenpartij toegang tot het administratief dossier van verzoeker en heeft zij dus kennis 

van het feit dat hij afkomstig is uit Puke en ook daar woonachtig is. De bestreden beslissing vermeldt de 

ligging van het UHC Moeder Teresa niet, maar volgens Google Maps en Wikipedia werd dit ziekenhuis 

in Tirana opgericht. Tirana ligt op 2u40 van Puke indien de weg met de auto wordt afgelegd. 

(https://www.google.be/maps/dir/Tirana,+Albanie/Puk%C3%AB,+Albania/@41.6875276,19.4  

Verzoeker beschikt niet over een auto. Men weet bijgevolg niet hoe verzoeker zich gemakkelijk zal 

kunnen begeven naar dit ziekenhuis. Tegenpartij verwijst naar één enkel ziekenhuis zonder zich vragen 

te stellen waar verzoeker woonachtig is en hoe hij zich zal begeven naar die plaats. Ten tweede is het 

verwijzen naar de aanwezigheid van de familie zonder specifiek te weten wie er nog exact aanwezig is 

en in staat is om verzoeker financieel te helpen, nutteloos.  Ten derde is het louter vermelden van een 

reintegratiefonds van het OIM, die in België operationeel is, volledig losstaand van enige evaluatie van 

de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de medische zorgen in Albanië. De informatie die zogezegd 

specifiek is aan verzoeker brengt bijgevolg geen enkel licht op de staat van zaken in de medische sector 

voor een dubbel urologisch en psychiatrisch probleem. 

Eén van de bronnen die worden vermeld door de arts-adviseur in zijn evaluatie is de niet publieke 

database Medcoi (aanvraag Medcoi van 30.03.2018 met het unieke referentienummer 10967). Dankzij 

deze informatie gaat tegenpartij over tot het besluit dat de medische zorgen in Albanië beschikbaar en 

toegankelijk zijn voor verzoeker. Echter, de beslissing bevat geen enkele verdere bevinding hierover 

zodat verzoeker niet begrijpt op wat de tegenpartij zich baseert om deze conclusie te trekken en zodat 

de beslissing eigenlijk geen conforme motivatie bevat. Uw Raad heeft zich hieromtrent al uitgesproken 

in een arrest nr. 134 189 van 28 november 2014: (…). Bestreden beslissing bevat alleen een verwijzing 

naar deze Medcoi - informatie zonder dat deze informatie verder wordt behandeld in de motivatie van de 

beslissing. In een ander arrest n°132 241 van 27 oktober 2014 heeft uw Raad gesteld dat: (…). 

Overwegende dat er slechts een verwijzing wordt gemaakt naar de inhoud van het Medcoirapport 

zonder enige link of referentie naar de informatie zelf, is de verzoekende partij of zijn raadsheer niet in 

staat om deze informatie na te gaan. De Medcoi-website is slechts toegankelijk met behulp van een 

wachtwoord: men kan de pertinente informatie dus niet opzoeken en verifiëren. Uw Raad verklaarde 

eerder al dat: (…) (CCE n° 132 221 du 27 octobre 2014). Het feit dat de bestreden beslissing verwijst 

naar de Medcoi-database die niet publiek is en de verzoeker dus niet in staat stelt om de uitgeleverd 

informatie te verifiëren en na te gaan heeft als gevolg dat de motivatie van de beslissing niet voldoende 

is. Tegenpartij schendt artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen, artikel 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

https://www.google.be/maps/dir/Tirana,+Albanie/Puk%C3%AB,+Albania/@41.6875276,19.4
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Tegenpartij concludeert in bestreden beslissing dat de verzoeker zonder probleem in thuisland kan 

worden behandeld. De noodzakelijke medicatie is ook beschikbaar. Echter, talrijke bronnen komen tot 

een andere vaststelling: De medische zorgen in Albanië laten te wensen over. De algemene situatie blijft 

desastreus met zorgwekkend statistieken: In een rapport van 2014, vermeldde de HCR dat: « UNCT 

stated that public health expenditure remained low.120 CESCR was concerned about the inadequate 

budgetary allocation to health care and limited access to health services, in particular in rural areas. 

UNCT stated that informal payments in the health sector remained a problem » Andere bronnen stellen 

zich vragen over de beschikbaarheid van de medische zorgen : « L'infrastructure de la fourniture des 

services publics, y compris les services de soins sociaux. les services de santé et les services 

d'éducation est trés insuffisante dans les zones rurales et surtout dans les zones urbaines et 

périurbaines comportant de grandes concentrations d'habitat informel dues aux migrations internes. La 

dévastation des infrastructures dans les années 1990 et les migrations de professionnels ont aggravé la 

situation ». « During the year the ombudsman continued to inspect mental health institutions and found 

that physical conditions in facilities in Vlora and Shkoder were improved. However, the ombudsman also 

found these same facilities were understaffed and poorly supplied and that hygienic and sanitary 

conditions were unacceptable. (...) The admission and release of patients at mental health institutions 

was a problem due to lack of sufficiënt financial resources to provide adequate psychiatrie evaluations» 

Daarnaast observeren sommige auteurs dat het aantal centra in Albanië voor meer dan 3 000 000 

inwoners nog steeds veel te lag ligt: inderdaad, er bestaan 2 dagcentra voor mentale gezondheid, twee 

psychiatrische ziekenhuizen en twee ziekenhuizen met een psychiatrische vleugel! Hieraan dient te 

worden toegevoegd dat de medische sector in Albanië nog steeds geteisterd wordt door hoge corruptie. 

Dit fenomeen maakt de beschikbaarheid en toegang tot medische zorgen moeilijk. De orgaanhandel die 

sinds 1999 in Albanië wordt uitgevoerd is hier slechts een voorbeeld van : "Numerous indications seem 

to confirm that, during the period immediately after the end of the armed conflict, before international 

forces had been able to take control of the region and reestablish law and order, organs were removed 

from some prisoners at a clinic on Albanian territory, near Fushë-Krujë, to be taken abroad for 

transplantation. Although some concrete evidence of such trafficking already existed at the beginning of 

the decade, the international authorities in charge of the region did not consider it necessary to conduct 

a detailed examination of these circumstances, or did so incompletely and superficially" Source: CoE-

PACE - Council of Europe - Parliamentary Assembly: Inhuman treatment of people and illicit trafficking 

in human organs in Kosovo [Doe. 12462], 7 January 2011 (availableatecoi.net) 

http://www,ecoi,net/fi!e_upload/1226_1294749926_edoc12462.pdf (accessed 1 June 2016) 

"The team of international prosecutors and investigators within EULEX which is responsible for 

investigating allegations of inhuman treatment, including those relating to possible organ trafficking, has 

made progress, particularly in respect of proving the existence of secret KLA places of detention in 

northern Albania where inhuman treatment and even murders are said to have been committed. The 

investigation does not, however, benefit from the desirable cooperation of the Albanian authorities" 

Source: CoE-PACE - Council of Europe - Parliamentary Assembly: Inhuman treatment of people and 

illicit trafficking in human organs in Kosovo [Doe. 12462], 7 January 2011 (availableatecoi.net) 

http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1294749926_edoc12462.pdf Verder maken bronnen ook gewag 

van een hevige discriminatie tegenover personen met mentale problemen (cfr. Symposium, Lausanne, 

2015)6. 

Tegenpartij verwijst essentieel naar Medcoi-bronnen en beperkt tot het stellen dat "uit deze informatie 

kan geconcludeerd worden dat betrokken, een man van dertig jaar, zonder probleem kan worden 

behandeld in zijn thuisland. De infrastructuur, zowel de medische omkadering door urologen als de 

medische hulpstukken zoals sondes zijn beschikbaar in het thuisland. In het kader van zijn psychiatrisch 

probleem is de medische omkadering alsook de mogelijkheid van de crisisinterventie beschikbaar. De 

noodzakelijke medicatie is eveneens beschikbaar namelijk fluoxetine, quetiapine, amisulpiride en 

levomeprpmazine". Het overige van de bestreden beslissing beperkt zich tot het verwijzen naar de 

ziekteverzekering in Albanië, naar de UHC Moeder Teresa die verzoeker kan behandelen en de re-

integratie-programma's van het OIM. Hieruit volgt dat de enige concrete informatie oVer de 

beschikbaarheid en toegankelijkheid van de nodige medische zorgen uitsluitend in dit paragraaf worden 

gegeven. Dit paragraaf die inhoudelijk slechts beweringen bevat gebaseerd op informatie die niet 

publiek is geeft ons geen overzicht van waar, waarom, hoe en tegen welke prijs de bovenvermelde 

medicatie beschikbaar en toegankelijk is. Bovendien vermeldt tegenpartij: 

Fluoxetine 

Quetiapine 

- Amisulpiride 

Levomepromazine 

Echter, verzoeker neemt ook andere medicatie in (of heeft ingenomen en zal waarschijnlijk opnieuw 

moeten innemen in geval van nieuwe operatie), vermeld in de veelvuldige uitgeleverde medische 

http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1294749926_edoc12462.pdf
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attesten (en opgesomd in de lijst van bijgevoegde medische stukken waarnaar het advies van de arts-

adviseur): 

- Seroquel 

Dominal 

- Trazodone 

- Solian 

- Panadol 

- Xanax 

- Nozinan 

Deze medicatie wordt echter niet door tegenpartij vermeldt, hoewel zij er perfecte kennis van had. Men 

blijft in het ongewisse over hun beschikbaarheid en toegankelijkheid, hoewel sommige van deze 

medicamenten integraal deel uitmaken van de actuele gevolgde behandeling. De motivatie van de 

bestreden beslissing in onvolledig en betreft slechts een deel van de aangehaalde medische informatie. 

Tegenpartij vermeldt dat er geen arbeidsongeschiktheid bij verzoeker werd gediagnosticeerd. Echter, er 

dient te worden opgemerkt dat verzoeker in België niet heeft gewerkt, enerzijds omwille van de 

medische situatie en anderzijds omwille van de onmogelijkheid ertoe ten gevolge van de illegale situatie. 

Men begrijpt niet in welke context en met welk nut een arts dan een arbeidsongeschiktheidsattest zou 

hebben opgemaakt. Daarnaast dient te worden benadrukt dat verzoeker reeds in Albanië werkloos door 

het leven ging, omwille van zijn medische problemen. Hij verklaart inderdaad sinds zijn ongeluk geen 

enkele energie te bezitten en onmogelijk fysieke taken zou kunnen uitvoeren. Verzoeker voegt hieraan 

toe dat het systeem zodanig slecht georganiseerd is dat gezien zijn medische situatie niet verbeterd is 

en integendeel erop verslechterd is, is het een quasi-zekerheid dat verzoeker niet in staat zal zijn om te 

kunnen werken in geval van een terugkeer in Albanië. 

Tegenpartij laat uitschijnen dat het voor verzoeker mogelijk zou zijn om een gratis ziekteverzekering te 

genieten in zijn thuisland. Er dient echter te worden opgemerkt dat er reeds in de aanvraag, verstuurd 

op 2.03.2018, gewag werd gemaakt van een desastreus sociaal systeem die niet werkt zoals was 

gepland: De algemene situatie van gezondheidszorg in Albanië is heel slecht. Zo leest men op de site 

van het Kabinet van de Eerste Minister van Albanië dat: "The current healthcare service is one of the 

worst public services delivered to the Albanian citizens. The Albanian health system cannot manage to 

perform any of its functions, failing, thus, to prevent, diagnose, treat and rehabilitate". "The existing 

heaith funaing system feeas corruption and encourages excessive red tape and mass discrimination. 

Although insufficiënt, the public money is embezzled, whereas citizens bribe to receive essentially vital 

services". "Short-sighted, unbalanced and abusive health policies have resulted into a primary health 

care system that has been traditionally undervalued as a mere extension of the hospital health service 

and that is faced with serious issues. Currently, only 25% of the health issues of the population are 

addressed, although with inadequate quality. Although millions have been spend every year on the 

construction, restructuring and equipment of the health centres, the latter manifest serious shortcomings 

in terms of infrastructure, hygiene and sanitation conditions, and old and frequently non-functional 

equipment. In face of such situation, people are forced to ask for treatment in higher-level health care 

services, such as polvclinics and hospitals. reducing. thus. the efficiency of the system and putting a 

heavy burden on their individual economy. Lac'k of appropriate treatment protocols is directly reflected 

on the poor quality the primary healthcare service manifests". "Public hospitals have turned into centres 

of embezzlement with public money. Scarcity of pharmaceuticals have turned into such a chronic 

phenomenon that Albanians are "getting used" to the idea that one has to bring medications with them at 

the hospital". In de Country of Origin Information Report van de UK Home Office van 30.03.2012 leest 

men "The Standard of healthcare in Albania is generally very poor - particularly outside the capital 

Tirana - although privately run medical facilities in Tirana have been introduced and now offer patients 

better quality medical services within Albania. Outside the capital, the provision of healthcare services 

deciines rapidly and the capability of medical facilities is limited to basic treatment. There is a notable 

absence of specialist treatment and medical supplies outside Tirana and the overall provision of 

accident and emergency care is restricted ihroughout the country". In de "Comprehensive information 

about medical care services in Albania, Balkans Insider" van Medical Services in Albania van februari 

2011 leest men: The system often has difficulties in meeting the healthcare needs and requirements of 

patients. New technologies and developments in medicine are often not available to medical 

professionals and staff in Albania, especially for those outside the capital." "Quality control of 

pharmaceuticals is poor. Medications, which are commonly used in Western countries may be 

unavailable in Albania." Op de site Europe-Cities leest men: "AU citizens are entitled by law to equal 

access to healthcare. Healthcare is funded by the state and private practice is limited to a small niche 

sector. The state system is supposed to be funded through insurance contributions from those employed 

and their employers, but poverty in Albania is rife and few can afford to pay. The net result is that many 

people fail to get much needed medicine and medical care to treat their ailments. The failure to coüect a 
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substantia! amount of contributions means that healthcare system is strongly reliant on charitable aid for 

medical supplies and drugs." Men leest ook in een artikel van Independent Balkan News Agency van 

10.06.201310: " The World Bank has issued a report and in the chapter on Albania, it states that this 

country has one of the most unequal health systems in Europe and Asia. The report states that this 

inequality is a result of the fact that Albanian citizens must pay for most of the health care from their 

pockets". 

Overwegende dat artikel 9ter §1e van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen melding maakt van een « 

vreemdeling 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 »; Dat 

het medisch getuigschrift van 30.04.2015, in dit schrijven aangeklaagd, stelt dat: « Wat betreft de 

toegankelijkheid van deze medicatie dient nogmaals verwezen te worden naar de rechtspraak van het 

ERHM waaruit heel duidelijk blijkt dat het volstaat dat de medicatie aanwezig is en dat het feit of deze 

medicatie moeilijk kan vergregen worden door betrokkene geen reden is om te besluiten tot een 

schending van artikel 3 van het E. V.R.M. (Arrest nr.81574 van 23 mei 2012) » en dat «[...] hier concreet 

geen reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien deze behandeling 

beschikbaar en toegankelijk is in Tsjetsjenië » (Stuk 1); Dat het toepassingsgebied van artikel 9ter van 

de wet van 15 december 1980 niet alleen de gevallen viseert waar een gevaar bestaat voor een 

onmenselijke of vernederende behandeling; Dat Uw Zetel op 27 november 2012 (n° 92.258, 92.260, 

92.309) meerdere arresten heeft geveld die meer bepaald bevestigen dat: (…). (vrije vertaling: « de 

wetgever heeft verschillende specifieke hypothesen voorzien. Lectuur van de eerste paragraaf van 

artikel 9ter wijst inderdaad op drie types van ziekte die moeten leiden tot de toekenning van een 

machtiging tot verblijf op basis van deze bepaling wanneer er in het land van herkomst of in het land van 

verblijf geen enkele adequate behandeling bestaat, zijnde: deze die een reëel risico inhouden voor zijn 

leven.  deze die een reëel risico inhouden voor zijn fysieke integriteit deze die een reëel risico inhouden 

op een onmenselijke of vernederende behandeling. Hieruit volgt dat de tekst zelf van artikel 9ter geen 

interpretatie toelaat die leidt tot het systematisch eisen van een risico « voor het leven » van de 

aanvrager, want het viseert, op het vlak van de vitale risico's, twee andere hypothesen. » Overwegende 

dat de Raad van State op 28 november 2013 een arrest (n°225.633 in de zaak A. 207.565/XIV-34.751) 

heeft geveld dat bevestigt dat «De toepassingsvoorwaarden van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 

zijn immers ruimer dan die van artikel 3 van het EVRM »; Dat dit betekent dat de Raad van State de 

voorkeur geeft aan « een interpretatie van artikel 9ter zelf eerder dan van andere supranationale 

bepalingen » en « dat het toepassingsgebied van het artikel in kwestie ruimer is dan dit van artikel 3 

EVRM »(vrije vertaling uit Z. MAGLIONI, « La demande d'autorisation de séjour pour raisons 

humanitaires », in Droit de l'immigration et de la nationalité : fondamentaux et actualités, Larcier, éd. 

CUP, n°151, Bruxelles, p.262); Dat de Raad van State zeer recent een arrest n°228 778 (op 16 oktober 

2014) heeft geveld waarin zij bevestigt dat het toepassingsgebied van artikel 9ter voornoemd ruimer is 

dan dit van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens : « Considérant qu'ii peut 

raisonnablement s'en déduire que l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 précitée ne constitue pas 

une transposition d'une norme du droit européen dérivé mais qu'ii doit être appréhendé comme étant 

une simple norme de droit national; qu'en conséquence, quelles qu'aient été les éventuelles 

divergences de jurisprudence antérieures a son propos, il convient, dans l'état actuel des choses, de 

l'interpréter par seule référence au droit interne, de manière autonome ;[...] Considérant enfin que si la 

maladie invoquée doit avoir atteint un seuil minimum de gravité pour entrer dans les prévisions de 

l'article 9ter, il ne ressort ni du texte de la disposition légale, ni des travaux parlementaires pertinents, 

que Ie législateur beige aurait voulu que l'autorisation de séjour prévue a l'article 9ter précité ne 

s'apparente en définitive qu'a un simple «permis de mourir» sur Ie territoire beige, ce a quoi revient 

pourtant la thèse selon laqueüe Ie champ d'application de l'article 9ter de la. loi du 15 décembre 1980 

se confond avec celui de l'article 3 de la Convention tel qu'actuellement interprété, a I'égard de 

l'étranger malade, par la Cour européenne des droits de l'homme, qui ne relie la souffrance due a une 

maladie «survenant naturellement» a la situation protégée par l'article 3 que dans des «cas trés 

exceptionnels »; (vrije vertaling : Overwegende dat hieruit redelijkerwijze kan afgeleid worden dat artikel 

9ter van de wet van 15 december 1980 voornoemd geen omzetting is van een afgeleide norm van 

Europees recht maar dat men het moet begrijpen als een eenvoudige norm van nationaal recht; dat 

bijgevolg, wat ook ten aanzien hiervan de eventuele verschillen  waren in de voorgaande rechtspraak, 

het past, in de huidige stand van zaken, dit te interpreteren door enkel te verwijzen naar het interne 

recht, op autonome wijze ; [...] Overwegende tenslotte dat indien de ingeroepen ziekte een 

minimumgrens aan ernst moet bereikt hebben om onder de bepalingen van artikel 9ter te vallen, noch 

uit de tekst van de wettelijk bepaling, noch uit de pertinente parlementaire werkzaamheden blijkt dat de 

Belgische wetgever zou gewild hebben dat de machtiging tot verblijf voorzien in artikel 9ter voornoemd 
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per siot van zaken verwant is aan een eenvoudige « toelating om te sterven » op het Belgische 

grondgebied, dit is nochtans waartoe de thesis leidt volgens de welke het toepassingsgebied van artikel 

9ter van de wet van 15 december 1980 zich vermengt met dit van artikel 3 van het Verdrag zoals op 

heden geïnterpreteerd, ten aanzien van de zieke vreemdeling, door het Europees Hof voor de rechten 

van de mens, die het leed ingevolge een «natuurlijk overkomende » ziekte slechts in «zeer uitzonderlijke 

gevallen verbindt aan de situatie beschermd door artikel 3 ».) Dat uw Raad, minder dan drie maanden 

geleden heeft gesteld dat: « Verzoekers kunnen worden gevolgd waar zij stellen, met verwijzing naar 

arresten nr. 225 633 van 28 november 2013 en nr228 778 van 16 oktober 2014 van de Raad van State, 

dat artikel 9ter van de Vreemdelingenwet een ruimer toepassingsgebied heeft dan artikel 3 van het 

EVRM. Bij de beoordeling in het licht van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet zijn logistieke, 

praktische of geografische redenen die een behandeling moeilijk toegankelijk maken wel degelijk 

relevant, met name in het kader van de beoordeling door de ambtenaar-geneesheer van de 

toegankelijkheid van de behandeling, die artikel 9ter, § 1 van de Vreemdelingenwet expliciet 

voorschrijft»(Stuk 4). Overwegende dat de bestreden beslissing uit de beschikbaarheid en 

toegankelijkheid van een urologische en psychiatrische behandeling in Albanië een uitsluiting van een 

gevaar op onmenselijke of vernederende behandeling afleidt; Dat deze redenering artikel 9ter §1e van 

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

de verwijdering van vreemdelingen schendt door het toepassingsgebied te beperken tot uit van artikel 3 

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens; Dat het past te oordelen dat de motivering van 

de bestreden beslissing artikel 9ter §1e van de wet van IS december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen schendt;” 

 

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

bestuurshandelingen, alsook artikel 62 van de Vreemdelingenwet, verplichten de overheid in de akte de 

juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op 

een “afdoende” wijze. Het afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent 

moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze 

draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing 

te dragen. De belangrijkste bestaansreden van de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de 

voormelde wet van 29 juli 1991, bestaat erin dat de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf 

de motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze werd genomen, derwijze dat blijkt, of 

minstens kan worden nagegaan of de overheid is uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist 

zijn, of zij die gegevens correct heeft beoordeeld, en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar 

beslissing is kunnen komen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het 

aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (RvS 18 januari 2010, nr. 199.583, 

Staelens). 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. Dit is in casu het geval. In de beslissing wordt uitdrukkelijk aangegeven dat het 

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

bekomen in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Waar verzoekende partij inhoudelijk 

kritiek uit op de bestreden beslissing, voert zij in werkelijkheid een schending aan van de materiële 

motiveringsplicht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd zijn 

beoordeling van de aanvraag 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 in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. Het onderzoek 

naar het afdoende karakter van de materiële motivering gebeurt in het licht van de toepasselijke 

wetsbepaling, meer bepaald artikel 9ter Vreemdelingenwet, waarvan verzoekende partij eveneens de 

schending aanvoert. 

 

2.3. De bestreden beslissing is genomen op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Naar luid 

van artikel 9ter, § 1, eerste lid van die wet kan een machtiging tot verblijf bij de minister of zijn 

gemachtigde worden aangevraagd door “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”. 

 

Luidens de bewoordingen ervan, is ze volledig opgehangen aan het advies van de arts-adviseur van 6 

april 2018. Een motivering door verwijzing naar deze uitgebrachte adviezen is in beginsel toegestaan. 
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Deze werkwijze dient evenwel aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Vooreerst moet de inhoud van de 

stukken waarnaar wordt verwezen aan de betrokkenen ter kennis zijn gebracht. Bovendien moeten het 

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

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

de eerste en derde voorwaarde is alvast voldaan.  

 

Het bedoelde advies luidt als volgt: 

 

“NAAM: I(…), E(…)) 

Mannelijk 

nationaliteit: Albanië 

geboren te (…) op (…) 

adres; (…) 

 

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

in het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 02.03.2018. 

 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken: 

> Standaard Medisch Getuigschrift d.d. 3-2-2017 van Dr. De W(…), huisarts, met de volgende 

informatie: 

Voorgeschiedenis van auto-ongeval met medullaire laesie met atone blaas tot gevolg waarvoor 

autosondage (op leeftijd van 10 jaar). Sindsdien recidiverende urineweginfecties, periodes van 

hydronefrose secundair aan urineretentie, urethrastrictuur, waarvoor ingreep in Duitsland. 

Bijkomend depressie met automutilatie sinds april 2016 

- Diagnose en pathologie waan/oor 9ter niet vermeld, verwijzing naar bijgevoegde documenten 

Medicatie: fluoxetine, seroquel, dominal, trazodone 

Geen vermelding van recente hospitalisaties 

> Attest van Dr, L(…) d.d. 16-6-20? dat betrokkene maandelijks naar de consultatie psychiatrie komt 

> Attest d.d. 25-1-2017 van de dienst psychiatrie dat betrokkene zich aanmeldt op reguliere basis op 

de consultatie wegens depressie en slaapstoornissen 

> Attest van Dr. L(…) dd, 16-10? Ernstige depressie met passieve suïcide ideatie, verlies 

impulscontrole en slapetoosheid, geen sociaal netwerk 

> Attest dienst Urologie d.d. 27-10-2016 met vermelding dat de autosondages dienen te gebeuren in 

een propere en hygiënische plaats 

> Verslag van urologie d.d. 18-11-2016: atone blaas, met onmogelijkheid tot spontaan urineren, 

waarvoor autosondage 

> Verslag van urologie d.d. 21-10-2016: hydronefrose secundair aan urineretentie, zonder 

nierinsufficiëntie 

> Medicatievoorschrift d.d!" 27-3-2017 

> Attest d.d, 10-12-2015: urineretentie chronisch met nood aan autosondage, best in hygiënische 

omstandigheden 

> Schrijven van uroloog d.d. 5-1^2016: opvolging in het kader van urineweginfectie 

> Attest urologie d.d. 22-1-2016: geen nieuwe elementen 

> Ct-abdomeri d.d. 9-6-2016: ernstige uretero-hydronefrose bilateraal zonder lithiase of tumor 

> Standaard medisch getuigschrift dd. 4-2-2016 van Dr. T(…), uroloog, met volgende informatie: 

 

Voorgeschiedenis van trauma en atone blaas en autosondages, depressie Huidige problematiek: 

ernstige depressie met zelfmoordgedachten waarvoor nood aan hospitalisatie op de dienst psychiatrie 

Medicatie: sipralexa, loramet, trazodone 

> Standaard Medisch Getuigschrift d.d. 14-1(3-2016 van Dr. Barbé, huisarts met de volgende 

informatie: 

- Depressie en chronische infecties 

- Gevaar voor chronische nierinsufficiëntie zo geen correct materiaal ter beschikking 

- Medicatie: Fluoxetine, Solian, Dominal, Pahadol, Xanax 

> Verslag van Urologie d.d. 6-11-2017: opname wegens urosepsis 

>Attest van uroloog dat sondage dient te gebeuren in hygiënische omstandigheden 

>Standaard Medisch Getuigschrift d.d, 8-11-2017 van Dr. Goessens, uroloog, met de volgende 

informatie: 

- Gekende voorgeschiedenis 

- Gekende medische situatie 

- Nadruk op gevaar van infectie met sepsis en nierinsufficiëntie tot gevolg 
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>Attest van de dienst urologie d.d. 29-11-2017 met vermelding van gekende problematiek en 

behandeling. Opname met infectie in september 2017 

>Standaard Medisch getuigschrift d,d. 5-12-2017 van Dr. T(…), uroloog: geen nieuwe elementen 

>Standaard Medisch Getuigschrift d.d. 6-12-2017 van Dr. A(…) G(…), psychiater, met de 

volgende informatie: 

- Voorgeschiedenis van urinaire problemen en depressie met opnames in psychiatrie wegens 

Zelfmoordpoging 

- Heden majeure depressie met angst 

- Moeilijkheden om medicatie te verkrijgen 

- Medicatie: fluoxetine, seroquel, soiian, nozinan 

 

Uit de aangeleverde informatie kunnen we het volgende besluiten: het gaat hier over een man van 30 

jaar, afkomstig uit Albanië. Hij vertoont een dubbele medische problematiek: urologische problemen na 

een ongeval op leeftijd van ongeveer 10 jaar met een atone blaas tot gevolg. Hiervoor dient hij zichzelf 

te sonderen vermits spontaan urineren onmogelijk is. In 2016 werd een uretero-hydronefrose (uitzetting 

van het urinair systeem en nier afvoersysteem) vastgesteld, heden zonder functionele repercussie. Hij is 

reeds enkele malen opgenomen wegens infectie met sepsis. Majeure depressie met suïcide neiging 

waarvoor reeds opname in 2016; medicamenteuze therapie en opvolging bij psychiater. 

> Actuele medicatie: 

Fluoxetine, antidepressivum 

Seroquel, quetiapine, antisychoticum 

Sólïan, amisulpride, antipsychoticum 

Nozinan, levomepromazine, antipsychoticum 

> Hij heeft nood aan hygiënische leefomstandigheden omwille van de autosondage 

In het dossier wordt geen tegenindicatie tot reizen vermeld evenmin de nood aan mantelzorg 

 

Beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging in het tand van herkomst: 

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

administratief 

dossier van de betrokkene): 

1. Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank die niet-publiek is: 

Aanvraag Medcoi van 30-3-2018 met het unieke referentienummer 10967 

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

 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat betrokkene , een man van 30 jaar, zonder probleem 

kan behandeld worden in zijn thuisland. De infrastructuur, zowel de medische omkadering door urologen 

als de medische hulpstukken zoals sondes zijn beschikbaar in het thuisland. In het kader van zijn 

psychiatrisch probleem is de medische omkadering alsook de mogelijkheid van crisisinterventie 

beschikbaar. De noodzakelijke medicatie is eveneens beschikbaar namelijk fluoxetine, quetiapine, 

amisulpiride en levomepromazine. 

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

 

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

van de behandelingen in het land van onthaal en het land van herkomst sterk uiteen kan lopen. Naast 

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

aanvrager gewoonlijk verblijft, vindt de in het kader van een 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. 
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Het gezondheidssysteem in Albanië is vastgelegd door de "Health Care Law" met het Ministerie van 

Volksgezondheid als belangrijkste verantwoordelijke coördinator. Daarnaast zijn het "Health Insurance 

Fund", het "Public Health Institute* en lokale autoriteiten de voornaamste partners. De wet van 1994 "On 

Health Insurance In the Repubjic of Albania" stelt dat gezondheidszorg is gebaseerd op solidariteit, 

gelijkheid en partnership tussen kopers, dienstverleners en begunstigden met de intentie dat de 

verplichte ziekteverzekering, die sinds 1995 geldt in Albanië, de enige instantie wordt voor betaling en 

terugbetaling in de drie domeinen van de gezondheidszorg namelijk primaire zorg, terugbetaling van 

medicatie en hospitalisatie2 Toch evolueert heden de gezondheidszorg van een gecentraliseerd naar 

een meer gedecentraliseerd systeem evenwel met dezelfde partners.3 Er bestaat in Albanië een 

universele ziekteverzekering voor personen die in Albanië verblijven. Voor mensen die niet economisch 

actief zijn (werkloze mensen, mensen die beroep doen op sociale ondersteuning, kinderen,...)  betaalt 

de staat de bijdragen.4 Iemand die verzekerd is hoeft in de primaire gezondheidszorg niet te betalen 

voor een consultatie, en evenmin voor bepaalde medicatie of tests, Normaal gezien krijgt de patiënt ook 

een gedeeltelijke terugbetaling voor de medicatie die hij aankoopt bij de apotheker afhankelijk van de 

overeenkomst tussen het ziekenfonds en het zorgcentrum waar de zorgen verstrekt werden. Dankzij de 

ziekteverzekering kunnen mensen met een laag of geen inkomen een 'gezondheidskaart' verkrijgen die 

hun status bevestigt en hiermee hebben ze gratis toegang tot een medische behandeling.6 Personen 

die terugkeren naar hun thuisland worden evenmin uitgesloten uit het systeem.7 

 

Op gebied van sociale zekerheid zijn er verschillende vergoedingen zoals uitkeringen bij ziekte, 

pensioenen en invaliditeitsuitkeringen bij definitieve arbeidsongeschiktheid. 

Specifiek voor betrokkene: 

In het Kader van de psychiatrische hulp is er een grote evolutie met een "open deur" benadering. Dit 

houdt in dat de zorg breder gezien wordt dan alleen institutionalisering. Het UHC Moeder Theresa heeft 

een gespecialiseerde opvang voor mentale problematiek en behandelt een uitgebreid scala van 

psychiatrische problematiek gaande van schizofrenie, persoonlijkheidsstoornissen, depressie en 

verslavingsproblematiek. Het beschikt zowel over gesloten afdelingen als ambulante en open 

verzorging. Zij beschikken ook over de nieuwste generatie van psychofarmaca. De evolutie van de 

behandeling die in dit ziekenhuis geboden wordt, heeft zich uitgebreid naar andere ziekenhuizen over 

het land met vooral aandacht voor een open rehabilitatie van mentale aandoeningen. 

 

In dit kader kan betrokkene zich aanbieden in verschillende centra voor opvolging van zijn 

psychiatrische problematiek. 

Voor de urologische problematiek kan hij zich eveneens wenden tot het UHC Moeder Theresia, een 

publieke instelling die over alle specialismen beschikt 

De zorg voor beide aandoeningen is gratis wanneer hij zich in een publieke instelling laat opvolgen. 

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

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

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

kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. 

Uit het administratief dossier kunnen we afleiden dat betrokkene alleen in België verblijft, maar nog 

familie heeft in Albanië. Niets verhindert hem op hen beroep te doen bij de terugkeer voor tijdelijke hulp, 

ondersteuning en opvang. 

 

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

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

terugreis. Ook beschikt de IOM over een Re-integratiefonds dat als doel heeft een duurzame terugkeer 

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

bij te staan in het vinden van inkomensgenererende activiteiten. Re-integratiebijstand 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.11 

 

Conclusie: 

Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat de urologische problematiek en de 

psychische pathologie bij de betrokkene, 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 en opgevolgd wordt, geen reëel risico inhoudt op een onmenselijke of 

vernederende behandeling, gezien behandeling en opvolging beschikbaar en toegankelijk zijn in 

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

herkomstland, Albanië.“ 

 

De Raad wijst de verzoekende partij erop dat artikel 9ter van de Vreemdelingenwet uitdrukkelijk bepaalt 

dat de medische appreciatie van een aanvraag tot verblijf op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet gebeurt door een ambtenaar-geneesheer (zie in die zin ook memorie van toelichting 

bij de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen waarbij 

artikel 9ter in de Vreemdelingenwet werd ingevoerd, Parl.St. Kamer, 2005-2006, nr. 2478/001, 35: “De 

appreciatie van de bovenvermelde elementen wordt overgelaten aan een ambtenaar-geneesheer die 

een advies verschaft aan de ambtenaar die de beslissingsbevoegdheid heeft over de verblijfsaanvraag. 

Deze ambtenaar-geneesheer behoort administratief wel tot de Dienst Vreemdelingenzaken, maar wordt 

volledig vrijgelaten in zijn appreciatie van medische elementen, waarbij de eed van Hippocrates geldt.”). 

 

Het komt aan de verzoekende partij toe om met concrete en bewijskrachtige argumenten aannemelijk te 

maken dat dit advies niet voldoet.  

 

2.4. De verzoekende partij stelt dat de arts-adviseur zich beperkt tot het louter citeren van de naam van 

de betrokkene en niets zegt over de exacte medische problematiek, de reden van de ongegrondheid, de 

inhoud van de evaluatie en de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de zorgen in Albanië.  

 

De bestreden beslissing verklaart de ingediende aanvraag om verblijfsmachtiging om medische redenen 

ongegrond en verwijst hierbij naar het medisch advies van de arts-adviseur van 6 april 2018. Uit dit 

advies van de arts-adviseur waarop de bestreden beslissing steunt en dat er deel van uitmaakt volgt 

expliciet dat rekening wordt gehouden met de medische verslagen bijgevoegd door de verzoekende 

partij. Er wordt uitdrukkelijk verwezen naar de inhoud van de medische verslagen van Dr. De Weerdt, 

Dr. Lusier, Dr. Thibeau, Dr. Barbé, Dr. Goessens, Dr. Goncalves en de verslagen van de dienst 

urologie. Het verwijt van de verzoekende partij dat de toegankelijkheid niet grondig werd onderzocht, 

wordt integraal weerlegd door de inhoud van het verslag van de arts-adviseur. De Raad stelt vast dat de 

verzoekende partij in de rest van haar middel kritiek geeft op de motivering van het medisch advies 

betreffende haar medische problematiek en de beschikbaarheid en opvolging hiervan. Zij spreekt zich 

op deze manier tegen nu zij zelf erkent dat het medisch advies verder gaat dan het louter citeren van de 

naam van betrokkene. 

 

De verzoekende partij stelt dat de arts-adviseur zich beperkt tot zeer algemene bevindingen. Zij betoogt 

dat de verwerende partij weet dat zij afkomstig is uit Puke en dat het UCH Moeder Teresa op 2 uur en 

40 minuten rijden is. Zij stelt niet te weten hoe zij hier kan geraken nu zij niet over een auto beschikt. Zij 

stelt verder dat het nutteloos is van de arts-adviseur om te verwijzen naar de aanwezigheid van de 

familie zonder specifiek te weten wie er exact aanwezig is om haar financieel te helpen. Zij stelt nog dat 

het louter vermelden van het re-integratiefonds van het IOM losstaat van de beschikbaarheid en de 

toegankelijkheid van de zorgen.  

 

Betreffende het UCH Moeder Teresa verwijst de Raad naar het medisch advies waar bij wijze van 

voorbeeld wordt verwezen naar het UCH Moeder Teresa, maar dat hun expertise zich heeft uitgebreid 

naar andere ziekenhuizen en dat de verzoekende partij zich in dit kader kan aanbieden in verschillende 

centra. Bovendien toont de verzoekende partij niet aan dat het voor haar onmogelijk is om zich naar het 

UCH Moeder Teresa te begeven. Het enkele feit dat zij niet over een auto beschikt toont niet aan dat dit 

onmogelijk wordt. Verder is het niet aan de arts-adviseur om een mogelijk traject voor de verzoekende 

partij uit te stippelen, doch om de nodige beschikbaarheid en toegankelijkheid van de nodige zorgen na 

te gaan. Waar de verzoekende partij verwijst naar de nutteloosheid van het vermelden van familie in het 

land van herkomst zonder dat de arts-adviseur weet wie er zich exact in het land van herkomst bevindt, 

stelt de Raad vast dat de verzoekende partij niet betwist dat er zich familie in het land van herkomst 

bevindt. Zij betwist ook niet dat zij op deze familie, wie het dan ook exact zou mogen zijn, beroep kan 

doen voor tijdelijke hulp, ondersteuning en opvang. Hier kan ook worden verwezen naar de verplaatsing 

naar het UCH Moeder Teresa waar de verzoekende partij niet aantoont dat zij niet op haar familie kan 

rekenen voor hulp om zich te begeven naar dit of een ander ziekenhuis. Waar de verzoekende partij ten 

slotte nog verwijst naar het re-integratiefonds van het IOM dat volgens haar losstaat van de situatie, stelt 

de Raad vast dat zij hiermee geen enkele schending aantoont. Het betreft een loutere extra 

mogelijkheid om steun te verkrijgen voor een terugreis. 

 



  

 

 

X - Pagina 12 

2.5. De verzoekende partij betoogt dat het medisch advies louter verwijst naar de informatie uit de 

MedCOI-databank zonder dat deze verder wordt behandeld in het medisch advies. Zij stelt verder dat 

deze databank niet publiek is, dat de website een wachtwoord behoeft en zij verwijst naar arresten van 

de Raad die zouden stellen dat de verzoekende partij niet in staat is de informatie na te gaan.  

 

De Raad stelt vooreerst vast dat de desbetreffende informatie zich in het administratief dossier bevindt, 

en de verzoekende partij toont niet aan dat zij in de onmogelijkheid was om het administratief dossier in 

te kijken. Het geheel van de informatie die de arts-adviseur van de MedCOI-databank heeft gebruikt om 

zijn advies te geven, is toegevoegd aan het administratief dossier. De verzoekende partij kon hiervan 

kennis nemen in tegenstelling tot wat wordt aangevoerd in het middel. 

 

2.6. De verzoekende partij stelt dat de medische zorgen in Albanië niet voldoen. Zij verwijst hierbij naar 

de algemene situatie in Albanië volgens enkele rapporten.  

 

De verzoekende partij komt niet verder dan het bespreken van de algemene situatie in Albanië terwijl de 

arts-adviseur op basis van de MedCOI-databank stelt dat de nodige zorgen en behandeling beschikbaar 

zijn. De verzoekende partij toont met haar algemeen betoog geen onwettigheid aan. 

 

2.7. De verzoekende partij stelt dat de arts-adviseur niet van alle medicatie de beschikbaarheid en 

toegankelijkheid heeft onderzocht hoewel zij er kennis van had. Zij betoogt dat de motivering slechts 

een deel van de aangehaalde medicatie uitmaakt.  

 

De medicatie, waarvan de arts-adviseur de beschikbaarheid en toegankelijkheid heeft onderzocht, is 

deze die is vernoemd onder “Actuele medicatie:”. De medicatie waarvan de verzoekende partij stelt dat 

deze niet is onderzocht, betreft Standaard Medische Getuigschriften (hierna: SMG) van enkele tijd 

geleden. Het is niet kennelijk onredelijk dat de arts-adviseur zich beperkt tot het onderzoeken van de 

actuele medicatie. De verzoekende partij toont niet aan dat zij de niet onderzochte medicatie op heden 

neemt.  

 

2.8. De Raad mag geen inhoudelijk, medisch oordeel vellen over het advies van de arts-adviseur. 

Wanneer de arts-adviseur oordeelt dat hij een advies kan opstellen op basis van de ingeleverde 

medische attesten, betekent dit dat hij na onderzoek met voldoende zekerheid heeft kunnen vaststellen 

dat de behandeling beschikbaar en toegankelijk is in het herkomstland. 

 

Het loutere feit dat verzoekende partij het niet eens is met de beoordeling door de arts-adviseur, toont 

niet aan dat de bestreden beslissing op kennelijk onredelijke of op onzorgvuldige wijze zou zijn 

genomen. Verzoeker geeft in wezen blijk van een andere feitelijke beoordeling van de ernst van de 

medische aandoeningen dan de beoordeling die door de ambtenaar-geneesheer werd gemaakt. Het 

onderzoek van deze andere medische beoordeling nodigt de Raad echter uit tot een 

opportuniteitsonderzoek hetgeen niet tot zijn bevoegdheid behoort, enerzijds, alsook tot een medische 

appreciatie die enkel toekomt aan de ambtenaar-geneesheer, anderzijds. Het komt de Raad enkel toe 

de wettigheid van de bestreden beslissing te beoordelen aan de hand van de aangevoerde middelen en 

na te gaan of het bestuur in deze niet onzorgvuldig of kennelijk onredelijk heeft gehandeld. In dit geval 

toont verzoeker met zijn kritiek niet aan dat de ambtenaar-geneesheer onzorgvuldig of kennelijk 

onredelijk heeft geoordeeld dat uit het voorgelegd medisch dossier niet kan worden afgeleid dat de 

zieke op zodanige wijze aan een aandoening lijdt dat deze een ernstig risico inhoudt voor het leven of 

de fysieke integriteit aangezien de noodzakelijke medische zorgen bestaan in het herkomstland. 

 

Gelet op het boven gestelde, dient de Raad vast te stellen dat niet aannemelijk wordt gemaakt dat de 

ambtenaar-geneesheer zijn advies niet zorgvuldig heeft voorbereid, noch dat het advies is gestoeld met 

miskenning van de voorliggende gegevens of op grond van een incorrecte feitenvinding. Evenmin toont 

verzoeker aan dat de gemachtigde inzake het determinerende motief een kennelijke beoordelingsfout 

heeft gemaakt of dat de bestreden beslissing, waarvan het medisch advies integraal deel van uitmaakt, 

op onzorgvuldige of kennelijk onredelijke wijze werd genomen of met miskenning van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel of van artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

Het enig middel is ongegrond. 
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3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

 

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 veertien november tweeduizend achttien 

door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 

 


