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 nr. 226 791 van 27 september 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: 1. X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. VRIJENS 

Kortrijksesteenweg 641 

9000 GENT 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Albanese nationaliteit te zijn, op 29 mei 2019 

hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 2 april 2019 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 4 juni 2019 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 11 juli 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30 augustus 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. MAERTENS, die loco advocaat B. VRIJENS verschijnt voor 

de verzoekende partijen, en van advocaat E. WILLEMS, die loco advocaten C. DECORDIER & T. 

BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 30 november 2018 dienen de verzoekende partijen een aanvraag om machtiging tot verblijf in 

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

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

vreemdelingenwet) in.  
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1.2. Op 2 april 2019 wordt de onder punt 1.1. vermelde aanvraag ontvankelijk doch ongegrond 

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

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 30.11.2018 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

S., F. (..) R.R.Nr: xxxxxxxxxx 

Geboren te Kir op 12/09/1972 

S., F. (..) R.R.Nr: xxxxxxxxxx 

Geboren te Xhan Shkoder op 06/01/2001 

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 voor S., Fl. (..) : 

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

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

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

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

Overwegende dat na onderzoek door onze arts-adviseur (zie gesloten omslag, verslag dd. 29/03/2019), 

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

kunnen worden. 

Derhalve 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

1.1. In een enig middel betogen de verzoekende partijen als volgt: 

 

“2.1. Eerste en enig middel : schending van de artikelen 9ter en 62 van de Vreemdelingenwet van 15 

december 1980, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 met betrekking tot de motivering 

van bestuurshandelingen, van artikel 3 EVRM, artikel 7 §1 van het KB van 17 mei 2007 en van de 

algemene rechtsbeginselen, inzonderheid het beginsel van behoorlijk bestuur, zorgvuldigheidsbeginsel 

en de kennelijke beoordelingsfout. 

 

2.1.1. 

Dat de bestreden beslissing motiveert dat er in casu niet kan worden afgeleid dat verzoekster lijdt aan 

een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit of zij 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 van gewoonlijk verblijf. 

Dat een dergelijke beslissing genomen werd op basis van het advies van de arts-adviseur dd. 

29.03.2019 welke stelt dat verzoekster inderdaad lijdt aan een medische problematiek die een reëel 

risico kan inhouden voor haar leven of fysieke integriteit indien er geen adequate behandeling 

voorhanden is, doch de voor verzoekster noodzakelijke medische zorgen, waaronder Nivolumab als 

chemotherapie, opvolging door een oncoloog en dermatoloog, plastische heelkunde en oncologische 

heelkunde beschikbaar zijn in het herkomstland, zodat er geen bezwaar is tegen een terugkeer van 

verzoeker naar Albanië. 

Met betrekking tot de toegankelijkheid van deze zorgen, verwijst de arts-adviseur enkel en alleen naar 

informatie afkomstig uit de niet-publieke MedCOI-databank. 

Verder stelt de arts-adviseur dat in Albanië een universele ziekteverzekering bestaat voor personen die 

in Albanië verblijven. Dankzij de ziekteverzekering zouden mensen die een laag of geen inkomen 
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hebben een ‘gezondheidskaart’ verkrijgen waarmee ze gratis toegang hebben tot een medische 

behandeling. 

Specifiek met betrekking tot de medische situatie van verzoekster stelt de arts-adviseur dat de 

behandeling en opvolging van verzoekster bij een oncoloog, dermatoloog en plastisch chirurg volledig 

zouden gedekt zijn door de ziekteverzekering wanneer zij zich zou laten opvolgen in het Amerikaans 

ziekenhuis in Tirana. De chemotherapie Nivolomab zou volledig financieel ten laste zijn van verzoekster, 

doch andere medicatie zou gratis zijn en een volwaardig alternatief. 

Tenslotte poneert de arts-adviseur enerzijds dat verzoekster geen bewijs van arbeidsongeschiktheid 

voorlegt en niets erop wijst dat verzoekster geen toegang zou hebben tot de arbeidsmarkt, zodat niets 

zou toelaten te concluderen dat verzoekster niet zou kunnen instaan voor de kosten gepaard gaan met 

de noodzakelijke hulp. 

Anderzijds zou verzoekster nog een echtgenoot en familieleden in Albanië hebben en zouden haar zoon 

en echtgenoot geen bewijzen van arbeidsongeschiktheid voorleggen, zodat zij zouden kunnen instaan 

voor de noodzakelijke medische kosten voor verzoeksters. Tevens wordt geponeerd dat verzoekster 

geen familieleden zou hebben, waaronder haar echtgenoot, bij wie zij in Albanië terecht zou kunnen 

voor opvang en steun. 

2.1.2. 

Dat de arts-adviseur de aanwezigheid en toegankelijkheid van de nodige medische zorgen voor 

verzoekster onderzocht heeft door o.m. gebruik te maken van informatie verkregen via de niet publieke 

MedCOI-databank. 

Dit terwijl in de disclaimer van de MedCOI databank duidelijk wordt gesteld dat de geleverde informatie 

in de databank beperkt is tot de beschikbaarheid van de medische behandeling in slechts één 

welbepaalde kliniek of gezondheidsinstelling (zie advies arts-adviseur dd. 20.03.2015, p. 2). 

Bijgevolg beperkt de informatie uit de MedCOI databank zich slechts tot de aanwezigheid van bepaalde 

medische zorgen in één instelling en wordt in de databank uiteraard de instelling besproken waar deze 

zorgen voorhanden zijn. 

Een dergelijke informatie is dan ook niet accuraat, nu het perfect mogelijk is dat slechts in één 

gezondheidsinstelling in Albanië bepaalde medische zorgen voorhanden zijn, terwijl deze niet aanwezig 

zijn in de rest van het land. Aan de hand van een dergelijke zeer beperkte informatie adviezen 

verstrekken betreffende de aanwezigheid en toegankelijkheid van medische zorgen in Albanië is dan 

ook niet correct. 

Bovendien geeft de MedCOI databank geen informatie met betrekking tot de toegankelijkheid van de 

beschreven behandelingen (zie disclaimer MedCOI-databank, advies arts-adviseur dd. 20.03.2015, p.2). 

Bijgevolg is het zeer goed mogelijk dat de in de MedCOI-databank beschreven behandeling enkel 

financieel toegankelijk is voor de rijke toplaag van de Albanezen (met medische privé-verzekeringen), 

doch voor gewone burgers volledig onbetaalbaar is. 

Tevens is het mogelijk dat een bepaalde medische behandeling voorhanden is in een 

gezondheidsinstelling, doch niet steeds ononderbroken, wegens bv. onvoldoende stock of gebrekkige 

leveringen van medicijnen. Ook dienaangaande doet de MedCOI-databank geen uitspraak, zodat de 

informatie aanwezig in de Med-COI-databank dan ook een onvolledig beeld geeft van de situatie van de 

medische zorgen in Albanië. 

Overigens werd door de arts-adviseur bevestigt dat verzoekster lijdt aan een medische problematiek 

welke een reëel risico kan inhouden voor haar leven en fysieke integriteit indien deze niet adequaat 

behandeld wordt, zodat de ononderbroken beschikbaarheid en toegankelijk van de voor verzoekster 

noodzakelijke medische zorgen voor haar van levensbelang zijn. 

Dat uit de door de arts-adviseur aangewende bronnen dan ook geenszins kan afgeleid worden of de 

voor verzoekster levensnoodzakelijke medische behandelingen inderdaad wel toegankelijk en 

ononderbroken aanwezig zijn in Albanië, zodat deze niet kunnen worden weerhouden om zonder meer 

te stellen dat verzoekster kan behandeld worden in haar land van herkomst. 

Dat de bestreden beslissing dan ook een schending inhoudt van artikel 9ter Vw. en van de artikelen 2 

en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de motivering van bestuurshandelingen. 

2.1.3. 

Dat de arts-adviseur verder aanhaalt dat er in Albanië een universele ziekteverzekering bestaat en voor 

mensen die niet economisch actief zijn de staat de bijdragen betaalt. Iemand die verzekert is zou in de 

primaire gezondheidszorg niet hoeven te betalen voor een consultatie en evenmin voor bepaalde 

medicatie of tests. Er zou een gedeeltelijke terugbetaling zijn voor aanschaf van medicatie bij de 

apotheker, afhankelijk van de overeenkomst tussen het ziekenfonds en het zorgcentrum. Tenslotte zou 

dankzij de ziekteverzekering mensen met een laag of geen inkomen een ‘gezondheidskaart’ verkrijgen 

waarmee ze gratis toegang hebben tot een medische behandeling. 

Hieruit lijdt de arts-adviseur klaarblijkelijk af dat verzoekster mogelijks gratis kan worden behandeld 

en/of haar medicatie gedeeltelijk door de staat zal worden terugbetaald. 
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Evenwel wordt door de arts-adviseur niet nader gespecifieerd welk bepaald type gezondheidszorgen het 

betreft en welke zorgen voor welbepaalde aandoeningen door de staat worden betaald. Het is dan ook 

geenszins zeker dat verzoekster onder deze categorieën valt. Hiermee kan dan ook geen rekening 

worden gehouden. 

Evenmin wordt nader gespecifieerd wat onder mensen met een laag of geen inkomen verstaan wordt en 

of verzoekster hier eventueel onder valt om een gezondheidskaart te bekomen. 

Overigens wordt niet nader gespecifieerd of mensen met een gezondheidskaart toegang hebben tot alle 

gezondheidszorgen, inzonderheid chemotherapie welke minstens nog een jaar dient te worden 

verstrekt. 

Het advies van de arts-adviseur verstrekt dan ook slechts zeer summiere algemene informatie en op 

basis hiervan kan geenszins besloten worden tot de aanwezigheid en toegankelijk van de voor 

verzoekster noodzakelijke medische behandelingen, inzonderheid levensreddende chemotherapie. 

De bestreden beslissing is dan ook pertinent onvoldoende gemotiveerd en houdt een schending in van 

het motiveringsbeginsel. 

Dat de arts-adviseur bovendien ook geenszins op een zorgvuldige wijze te werk is gegaan, nu enkel een 

algemene theoretische opsomming wordt gegeven van het gezondheidssysteem in Albanië, zonder 

concreet na te gaan of verzoekster in haar specifieke situatie recht heeft op bepaalde (gratis) medische 

zorgen en/of deze al dan niet betaalbaar en dus financieel toegankelijk zijn voor verzoekster. 

Dat de bestreden beslissing dan ook geenszins op een zorgvuldige wijze werd genomen en dan ook het 

beginsel van behoorlijk bestuur en de zorgvuldigheidsplicht schendt. 

Aangaande de zorgvuldigheidsplicht dient te worden opgemerkt dat dit beginsel van behoorlijk bestuur 

de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te 

stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 22 maart 2010, nr. 202.182, RvS 21 september 2009, nr. 

196.247; RvS 2 februari 2007, nr. 167 411; RvS 14 februari 2006, nr. 154 954). 

Een zorgvuldige voorbereiding van de beslissing impliceert dat deze 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 de overheid met kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 maart 2013, nr. 

222.953, RvS 28 juni 2012, nr. 220.053 ). 

Verweerder ging evenwel over tot het nemen van een beslissing op basis van onvoldoende (medische) 

informatie betreffende de financiële toegankelijkheid van de levensnoodzakelijke medische zorgen voor 

verzoekster, zodat de bestreden beslissing niet met de nodige zorgvuldigheid werd genomen en zij 

strijdig is met de algemene rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur en de zorgvuldigheidsplicht. 

De bestreden beslissing dient dan ook vernietigd te worden. 

2.1.4. 

Dat bovendien uit objectieve én publiek toegankelijk informatie blijkt dat de kwaliteit van de 

gezondheidssector in Albanië benedenmaats is en de nodige medicatie vaak ontbreekt. Bovendien 

wordt door de artsen zelf vaak steekpenningen en onderhandse betalingen gevraagd, waardoor 

gezondheidszorgen in de praktijk niet voor iedereen toegankelijk zijn, ondanks het systeem van de 

ziekteverzekering : 

“Recent trends reveal poor health, development and education outcomes for children, an inadequate 

health status for the general population and the absence of a comprehensive safety net system… The 

health system in Albania is facing serious challenges including disparities in access to health services… 

Albania’s healthcare still lays behind those of other countries in South-eastern Europe… Private out-of-

pocket funding for health care has created unequal access…” (United Nations, ‘Albania, Increased and 

more equitable access to quality basic services’, www.un.org.al). 

“…The standard of healthcare in Albania is generally very poor – particularly outside the capital Tirana. 

Outside the capital, the provision of healthcare services declines 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 

throughout the country…” (Globalsurance, ‘Albania International Health Insurance’, 

www.globalsurance.com/resources/albania). 

“…The quality of health care in Albania is low compared with other countries in South East Europe, 

particularly at the primary care level. Physical and human resources in the health sector need to be 

aligned with the population’s health needs. Productivity in this sector is low and the efficiency of 

resource use can be improved. The public sector contribution to health care is small, so low-income 

groups are not well protected and are easily thrown into poverty as a result of out-of-pocket spending. 

Further, there is large contribution evasion in the health insurance, which decreases the number of 

those who benefit from the coverage…”, aldus de Wereldbank in juli 2010 aangaande een 

financieringsproject m.b.t. de gezondheidszorg in Albanië”. 
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 “The health system in Albania is facing serious challenges including disparities in access to health 

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

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

Nations, Albania, Increased and more equitable access to quality basic services, Health, zie 

http://www.un.org.al/subindex.php?faqe=details&id=17&mnu=18). 

Eenzelfde bevinding met betrekking tot de ondermaatse kwaliteit van de zorgverstrekking in Albanië 

vindt men terug in de Country Sheet Albania 2010 van het Country of return information project : 

“…Despite progress achieved, Albania’s health outcomes are behind those of other countries in the 

South East European region. Many medical facilities are limited beyond rudimentary first aid treatment. 

Emergency and major medical care requiring surgery and hospital care are inadequate due to lack of 

specialists, diagnostic aids, medical supplies and prescription drugs… Remittances constitute an 

important source to finance out-of pocket health care expenditures… 

In addition to the elderly, other risk groups also need special attention and care that basic social 

services can provide. They include mentally and physically disabled people, children and youth at risk, 

women and families at risk etc. The existing services have limited capacity compared to the demand, 

and consequently, people are being excluded. Moreover, the services are not comprehensive and they 

do not combine rehabilitation and therapy with information, prevention and integration” (Country of 

Return Information Project funded by the European Community, ‘Country Sheet Albania’, updated 2010, 

www.vluchtelingenwerk.be/bestanden/CRI/cs-albania-en.pdf). 

Dat verzoekster in haar aanvraag 9ter Vw. verwezen heeft naar deze benedenmaatse medische zorgen 

in Albanië, doch door de arts-adviseur hiermee geen enkele rekening werd gehouden. 

Dat de bestreden beslissing, door geen rekening te houden met deze informatie uit door verzoekster 

aangehaalde landenrapporten, dan ook geenszins op een pertinente, individuele en zorgvuldige wijze 

heeft nagegaan of de voor verzoekster levensnoodzakelijke behandeling in Armenië niet alleen 

aanwezig is, doch in de praktijk ook financieel toegankelijk is, los van het eventueel bestaande officiële 

systeem van (deels) gratis zorgen, wat in de praktijk geenszins blijkt te werken. 

Dat de bestreden beslissing dan ook een schending inhoudt van het motiveringsbeginsel, het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het beginsel van behoorlijk bestuur. 

Dat verzoekster bovendien uitdrukkelijk in haar aanvraag dd. 30 november 2018 verwezen heeft naar 

het feit dat zij reeds in Albanië medisch hulp gezocht had, doch zij enkel een zalf had gekregen ter 

behandeling van een moedervlek. 

Dit terwijl verzoekster op dat ogenblik reeds een kwaadaardige tumor had, welke in België onmiddellijk 

werd vastgesteld en direct reeds verwijderd werd en waarvoor verzoekster nog minstens gedurende één 

jaar chemotherapie behoeft. 

Dat deze tumor in Albanië dan ook niet ontdekt werd en verzoekster aldus ook niet behandeld werd, 

zodat deze tumor – indien verzoekster niet naar België was gekomen – verder zou groeien met nefaste 

gevolgen en mogelijks het overlijden van verzoekster tot gevolg. 

Door de arts-adviseur werd hier evenwel geen enkele rekening mee gehouden. 

Bovendien werd in de bestreden beslissing geen enkele motivering gegeven waarom met een dergelijk 

gegeven geen rekening dient gehouden te worden, temeer daar uit dit feit blijkt dat de 

gezondheidszorgen in Albanië beneden alle peil zijn. 

In bijlage legt verzoekster ten overvloede het rapport voor van het medisch onderzoek dat zij onderging 

in Albanië. Hierin wordt vermeld dat verzoekster aangezichtspijn heeft, doch alle medische onderzoeken 

normaal zijn. Volgens de dermatoloog dient zij enkel zalf te smeren op de moedervlek in kwestie (welke 

dus een kwaadaardige tumor bleek te zijn). Verzoekster werd pijnstillers en antidepressiva 

voorgeschreven (stuk 2). 

Dit volledige onderzoek diende overigens volledig door verzoekster zelf betaald te worden, zonder 

tussenkomst van de ziekteverzekering, zodat de bewering van de arts-adviseur dat bepaalde 

gezondheidszorgen in Albanië (deels) gratis zouden zijn, in de dagelijks praktijk geenszins het correct is. 

Verzoekster wenst hierbij op te merken dat het Albanese medisch rapport in het Albanees is opgesteld, 

doch zij het nodige zal doen om dit rapport zo snel mogelijk in het Nederlands te laten vertalen. Van 

zodra deze vertaling in haar bezit is, zal verzoekster deze onverwijld aan de Raad overmaken. 

Bovendien werd dit onderzoek uitgevoerd in het Amerikaans ziekenhuis, waar door de arts-adviseur 

naar verwezen werd en waaromtrent gesteld werd dat verzoekster zich aldaar kan laten behandelen en 

de kosten van deze behandeling volledig gedekt zullen worden door de ziekteverzekering (zie advies 

arts-adviseur p.3). 

Dit rapport – dat de facto een medische fout inhoudt – toont de abominabele kwaliteit aan van de 

gezondheidszorgen in het Amerikaans ziekenhuis en bewijst eveneens dat de aldaar uitgevoerde 

onderzoeken en behandelingen geenszins kosteloos zijn, aangezien verzoekster voor het onderzoek en 

de consultatie diende te betalen. 

Het advies van de arts-adviseur wordt hierdoor dan ook volledig ontkracht. 
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Dat er dan ook sprake is van een manifest foute beoordeling door de arts-adviseur en het in casu 

uitgebrachte advies geenszins kan worden weerhouden. 

Dat de bestreden beslissing dan ook manifest foutief werd gemotiveerd en er dan ook een schending is 

van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en de motiveringsplicht. 

De bestreden beslissing dient dan ook vernietigd te worden. 

2.1.5. 

Dat de arts-adviseur voorts aanhaalt dat de opvolging en nazorg van de pathologie van verzoekster in 

Albanië aanwezig zou zijn : Nivolumab als chemotherapie zou beschikbaar zijn, evenals de opvolging 

door een oncoloog en dermatoloog. Ook plastische heelkunde en oncologische heelkunde zouden in 

Albanië beschikbaar zijn. 

Via de universele ziekteverzekering en de gezondheidskaart zouden bepaalde consultaties, medische 

zorgen en behandelingen niet of slechts deels moeten betaald worden. 

De kostprijs van de chemotherapie Nivolumab welke verzoekster nog minstens een jaar behoeft, zou 

volledig ten laste van verzoekster vallen. Evenwel zou zij Dabrafenib en Vemurafenib als alternatief 

kunnen gebruiken, welke gratis en volwaardige alternatieven zouden zijn voor de behandeling van 

maligne melanomen. 

Dat de arts-adviseur evenwel geenszins zomaar zonder meer kan stellen dat verzoekster voor haar 

chemotherapie zonder problemen kan overschakelen van Nivolumab naar Davrafenib of Vemurafenib, 

zonder verzoekster ooit onderzocht te hebben of minstens de behandelende specialist van verzoekster 

hierover geraadpleegd te hebben. 

Door de behandelende arts-specialist van verzoekster werd voor de behandeling met Nivolumab 

geopteerd omwille van diverse medische redenen en werd de keuze van medicatie zorgvuldig 

afgewogen. 

De medicatie van de chemotherapie zomaar vervangen door een ander medicijn, kan dan ook mogelijks 

repercussies hebben op de werking van de chemo voor verzoekster bij de behandeling van de 

kwaadaardige tumor of eventueel op het welbevinden van verzoekster. 

Dat geenszins zomaar zonder enige medische onderbouwing kan geponeerd worden dat de 

behandeling van verzoekster kan gebeuren door middel van een ander medicijn – temeer daar het in 

casu een chemotherapeutische behandeling betreft ter behandeling van kwaadaardige kanker en niet 

zomaar een loutere pijnstiller of dergelijke meer – zonder de specialist van verzoekster te raadplegen. 

Dat de bestreden beslissing dan ook op een onzorgvuldige wijze genomen werd en onvoldoende 

gemotiveerd is, zodat deze dient vernietigd te worden. 

2.1.6. 

Dat de arts-adviseur voorts opmerkt dat verzoekster geen bewijs zou voorleggen dat zij, haar zoon of 

echtgenoot arbeidsongeschikt zijn en/of zij geen toegang hebben tot de arbeidsmarkt in Albanië, zodat 

zij middels tewerkstelling kunnen zorgen voor de financiële middelen nodig voor de medische 

behandeling van verzoekster. 

Uit de door verzoekster voorgelegde medische verslagen blijkt evenwel duidelijk dat verzoekster nog 

minstens voor een periode van één jaar chemotherapie dient te ondergaan. Uiteraard gaat deze 

chemotherapie gepaard met de gekende zware neveneffecten zoals misselijkheid, oververmoeidheid, 

enz. 

Het is dan ook volkomen onbegrijpelijk dat de arts-adviseur beweert dat verzoekster niet 

arbeidsongeschikt zou zijn omdat dit niet als zodanig werd vermeld in het standaard medisch 

getuigschrift, terwijl deze genoegzaam op de hoogte is van het feit dat verzoekster wegens een 

kwaadaardige tumor behandeld wordt met chemotherapie. 

Verzoekster heeft overigens in haar verzoekschrift meegedeeld dat zij huisvrouw was, zodat zij thans 

onmogelijk onmiddellijk na haar eventuele terugkeer naar Albanië kan worden ingeschakeld in het 

arbeidsproces, los van het feit dat haar medische toestand dit momenteel niet toelaat. 

De meerderjarige zoon van verzoekster is net 18 jaar oud geworden en beschikt nog niet over een 

diploma waarmee hij op de arbeidsmarkt aan de slag kan, zodat van dit net meerderjarig kind niet kan 

verwacht worden dat hij direct werk vindt in Albanië waarmee hij de medische kosten van zijn moeder 

kan betalen. 

In het medisch advies wordt tenslotte verder verwezen naar het feit dat het onwaarschijnlijk zou zijn dat 

verzoekster in Albanië geen familie meer zouden hebben bij wie zij terecht kan voor opvang en hulp. 

Dat een loutere verwijzing naar de aanwezigheid van familie, vrienden of kennissen in het herkomstland 

onvoldoende is. Dat de overweging dat verzoekers hulp van hun familie zouden krijgen onvoldoende is 

als motivering (RVV nr. 96.043, 29 januari 2013). 

Door te verwijzen naar de familieleden die de betrokkene heeft in het herkomstland zonder te 

onderzoeken wat hun financiële situatie is en of ze bereid zijn betrokkene te steunen, toont de Dienst 

Vreemdelingenzaken niet aan dat ze rekening hield met de individuele toegang tot zorg (RVV nr. 

73.792, 23 januari 2012). 
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Aangezien verweerder geenszins een individueel onderzoek heeft gevoerd naar de financiële middelen 

van verzoekster en haar gezin, is een dergelijke veronderstelling dan ook een onvoldoende motivering 

teneinde tot het hebben van financiële draagkracht te besluiten. 

2.1.7. 

Dat verzoekers in hun aanvraag voldoende hebben aangetoond dat verzoekster in Albanië geenszins de 

nodige medische behandeling zal kunnen bekomen, hetzij wegens geen financiële toegankelijkheid, 

hetzij wegens geen of beperkte aanwezigheid, wat ertoe zal leiden dat er in casu sprake is van een 

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

adequate behandeling is in het land van herkomst. 

“A lack of proper care in a case where someone is suffering from a serious illness could in certain 

circumstances amount a treatment contrary article 3” (Commissie Mensenrechten dd. 19 mei 1994, 

Tanko/vs Finland, in P.J. VAN KRIEKEN (red.), Health, Migration and Return. A Handbook for a 

Multidisciplinary Approach, 376-381). 

Dat er in casu dan ook sprake is van een schending van artikel 9ter Vw. en van artikel 3 van het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. 

2.1.8. 

Dat uit het voorgaande dan ook zonder enige twijfel blijkt dat de bestreden beslissing een schending 

inhoudt van de artikelen 9ter en 62 van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980, van de artikelen 2 

en 3 van de wet van 29 juli 1991 met betrekking tot de motivering van bestuurshandelingen, van artikel 

3 EVRM en van de algemene rechtsbeginselen, inzonderheid het beginsel van behoorlijk bestuur, 

zorgvuldigheidsbeginsel en de manifeste beoordelingsfout.” 

 

2.2. De motieven van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in die beslissing gelezen 

worden zodat verzoekende partijen er kennis van hebben kunnen nemen en hebben kunnen nagaan of 

het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover zij in 

rechte beschikken. 

 

In de bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag ervan, met name artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet, en naar het advies van de arts-adviseur die de medische elementen die voor 

eerste verzoekende partij werden aangevoerd heeft onderzocht en daarop concludeerde dat er medisch 

gezien geen bezwaar bestaat tegen een terugkeer naar het herkomstland omdat de medische zorgen 

beschikbaar en toegankelijk zijn in Albanië. Derhalve, zo besluit de verwerende partij in de bestreden 

beslissing, kan uit het voorgelegde medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een 

ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit en evenmin 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. Uit deze motieven blijkt dat de verwerende partij zich bij het nemen van de bestreden beslissing 

volledig gesteund heeft op het advies van de arts-adviseur, dat moet worden beschouwd als integraal 

deel uitmakend van de bestreden beslissing. 

 

Een motivering door verwijzing naar het uitgebrachte advies is in beginsel toegestaan. Deze werkwijze 

dient evenwel aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Vooreerst moet de inhoud van de stukken 

waarnaar wordt verwezen aan de betrokkene ter kennis zijn gebracht. Bovendien moet 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). 

Verzoekende partijen betwisten niet dat zij in het bezit werden gesteld van het advies en tonen verder 

niet aan dat en om welke redenen de bestreden beslissing, samen gelezen met het advies, niet zou 

voldoen aan de hierboven geschetste vereisten van de formele motiveringsplicht.  

 

Er is dan ook voldaan aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht, zoals 

voorgeschreven in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en artikel 62 van de 

vreemdelingenwet. Verzoekende partijen maken niet duidelijk op welk punt deze formele motivering hen 

niet in staat zou stellen te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden 

beslissing is genomen derwijze dat niet voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de 

formele motiveringsplicht. 

 

2.3. Waar de verzoekende partijen inhoudelijke argumenten ontwikkelen tegen de bestreden beslissing, 

voeren zij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat dit onderdeel van het 

middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het 

niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn beoordeling in de plaats te stellen van deze van de 

administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te 
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gaan of deze overheid bij de beoordeling 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 kunnen komen. 

 

2.4. Bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht 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. 

 

2.5. De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht wordt 

onderzocht in het licht van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet bepaalt dat een machtiging tot verblijf bij de 

minister of zijn gemachtigde kan worden aangevraagd door “(d)e 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.” 

 

Het medisch advies van de arts-adviseur van 29 maart 2019 in hoofde van eerste verzoekende partij 

vermeldt het volgende: 

  

“NAAM: S., F. (..) (R.R.: 072091262409) 

Vrouwelijk 

nationaliteit: Albanië 

geboren te Kir op 12.09.1972 

adres: (..) 

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

in het kader van haar aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 30-11-2018. 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken: 

- Standaard medisch Getuigschrift d.d. 13-11-2018 van Dr, Doorns, huisarts, met de volgende 

informatie: 

o Voorgeschiedenis van trigeminus neuralgie juni 2018 

o Huidige pathologie: melanoom rechterwenkbrauw met excisie op 1-8-2018, MOC op 21-8-2018 met 

tweede excisie en sentinel procedure op 26-9-2018, tweede MOC op 9-10-2018 

o Medicamenteuze therapie Nivolumab om de 2 weken, 26 kuren in totaal. Pijnmedicatie 

o Prognose niet vermeld 

- Verslag van consultatie oncologie d.d. 11-10-2018: excisie melanoom met 1 positieve sentinelklier, 

geen indicatie tot klierevidement hals. Opstarten chemotherapie adjuvant 

- Verslag van MOC d.d. 9-10-2018: beslissing tot opstarten van chemotherapie 

- Operatieverslag d.d. 26-9-2018: ongecompliceerd verloop 

- Mail van huisarts in kader van opvragen medische informatie van adjuvante chemotherapie 

- Verslag observatie in kader melanoom wenkbrauw 

- Verslag MOC d.d. 11-9-2018: advies bredere resectie na eerste ingreep 

In samenvatting uit de aangeleverde documenten kunnen we het volgende besluiten; 

- Het gaat hier over een dame van heden 46 jaar afkomstig uit Albanië 

- Er werd een melanoom gediagnosticeerd ter hoogte van haar rechter wenkbrauw 

- De excisie gebeurde in 2 tijden wegens de nood aan een bredere excisie 

- Éen sentinelkiier was positief maar er was geen nood aan een evident van de halsklieren 

- Betrokkene dient wel 1 jaar chemotherapie te ondergaan namelijk 26 cycli van Nivolumab (1 om de 2 

weken) 

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

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

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

administratief dossier van de betrokkene): 

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

- Aanvraag Medcoi van 18-1-209 met het unieke referentienummer 12007 

Bovenvermeld BMA toont aan dat de opvolging die betrokkene nodig heeft in het kader van opvolging 

en verder nazorg van haar pathologie beschikbaar is in Albanië: Nivolumab als chemotherapie is 

beschikbaar evenals de opvolging door een oncoloog en een dermatoloog.(In BDA 6955 wordt de 

beschikbaarheid van alternatieve medicatie Dabrafenab en Vemarafenib vermeld). 
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Zuiver informatief willen we eveneens vermelden dat plastische heelkunde (BMA-11936, dd. 28-12-

2018) en specifiek oncologische heelkunde (BMA 9929, d.d. 14-8-2017) eveneens beschikbaar zijn. 

Vanuit het oogpunt van beschikbaarheid is er geen tegenindicatie tot terugkeer naar Albanië. 

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

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

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

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

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

verificaties op het gebied van de toegang tot de zorgverlening, namelijk zich ervan verzekeren dat deze 

zorgverlening in haar land van herkomst of het land waar zij verblijft toegankelijk is voor de aanvrager. 

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 Republic 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 hospitalisatie.2Toch evolueert heden de gezondheidszorg van een gecentraliseerd naar 

een meer gedecentraliseerd systeem evenwel met dezelfde partners. 

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. 

Iemand die verzekerd is hoeft in de primaire gezondheidszorg niet te betalen voor een consulatie, 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 versterkt 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. 

Het Albanese staatsstelsel voor gezondheidszorg Is verdeeld in drie niveau's: 

- Primaire gezondheidszorg: deze omvat gezondheids- en hygiënecentra, centra voor 

gezondheidseducatie, moederschaps- en kinderziekenhuizen, lokale spoedeisende hulp en landelijke 

ziekenhuizen 

- Secundaire zorg: deze bestaat uit medische en diagnostische diensten in ziekenhuizen en poliklinieken 

- Tertiaire zorg: deze bestaat uit wetenschappelijk onderzoek naar geneesmiddelen inclusief 4 nationale 

universitaire centra. 

Volgens onze MedCOI contactpersoon AL2 zijn de diensten in verband met de gezondheidszorg vanaf 1 

januari 2017 'gratis' voor alle Albanezen, ook al zijn ze niet verzekerd (ze moeten wel inwoner zijn van 

de Republiek Albanië). 

Specifiek voor betrokkene: 

De medische behandeling en opvolging die betrokkene eventueel nodig heeft door een oncoloog, 

dermatoloog en plastisch chirurg zijn volledig gedekt door de ziekteverzekering wanneer zij zich laat 

opvolgen in het Amerikaans ziekenhuis in Tirana. De chemotherapie, namelijk Nivolumab, is volledig ten 

laste van betrokkene, evenwel Dabrafenib en Vemurafenib, zijn gratis en volwaardige alternatieven , 

wetenschappelijk bewezen voor de behandeling van maligne melanomen. 

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

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

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

de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. 

Betrokkene kwam zeer recent naar België met haar zoon die meerderjarig is, Uit het administratief 

dossier weten we dat zij eveneens nog verschillende familieleden heeft in het thuisland, waaronder een 

echtgenoot Het is dus zeer onwaarschijnlijk dat zij geen opvang of steun van hen zou kunnen ontvangen 

bij terugkeer naar Albanië. In het kader van de eventuele financiële problematiek legt de zoon geen 
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attest van arbeidsongeschiktheid voor. Eveneens zijn er geen gegevens gekend dat de echtgenoot niet 

arbeidsgeschikt zou zijn. Niets laat derhalve toe te concluderen dat zij niet zouden kunnen instaan voor 

de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp, tijdens de behandelingsperiode van betrokkene. 

De argumenten en bronnen die de advocaat in zijn begeleidend schrijven aanhaalt zijn reeds gedateerd 

(2010) en niet specifiek van toepassing op betrokkene. 

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. 

Vanuit het standpunt van de toegankelijkheid is er geen tegenindicatie voor terugkeer naar het 

thuisland. 

Conclusie: 

Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat de oncologische 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. 

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

herkomstland, Albanië.” 

 

2.6. Waar verzoekende partijen betogen dat in de disclaimer van de MedCOI-databank gesteld wordt 

dat de geleverde informatie beperkt is tot de beschikbaarheid van de medische behandeling in één 

welbepaalde kliniek of gezondheidsinstelling en aldus niet blijkt dat de medische zorgen ook in de rest 

van het land aanwezig zijn, wijst de Raad er in de eerste plaats op dat uit de bewoordingen van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet volgt dat in beginsel slechts dient vast te staan dat er een adequate 

behandeling mogelijk is in “het land van herkomst” en niet in de regio van herkomst in het betreffende 

land. Het volstaat dat wordt vastgesteld dat de behandeling beschikbaar en toegankelijk is in het land 

van herkomst, waaronder inbegrepen dat van de eerste verzoekende partij redelijkerwijze moet kunnen 

worden verwacht dat zij zich naar die welbepaalde plaats in het land van herkomst begeeft waar men 

een behandeling kan verkrijgen. De Raad stelt vast dat de eerste verzoekende partij niet verduidelijkt 

waarom zij geen gebruik zou kunnen maken van de faciliteiten in Tirana, in combinatie met de nodige 

medicatie en medische zorgen door artsen, specialisten die, volgens de MedCOI-informatie die zich in 

het administratief dossier bevindt, beschikbaar zijn in Tirana.  

Bovendien wijst de Raad erop dat in de disclaimer van de MedCOI-informatie, zoals blijkt uit het 

medisch advies van 29 maart 2019, gesteld wordt dat de geleverde informatie beperkt is tot de 

beschikbaarheid van de medische behandeling, gewoonlijk in een welbepaalde kliniek of 

gezondheidsinstelling, dat echter dit document niet de pretentie heeft exhaustief te zijn. Uit het gegeven 

dat in casu wat betreft de nodige behandeling wordt verwezen naar een concreet ziekenhuis, kan dan 

ook niet afgeleid worden dat er geen andere mogelijkheden zijn. 

 

In de mate dat de verzoekende partij zou hekelen dat de ‘MedCOI-databank’ een niet-publieke databank 

is, wijst de Raad erop dat uit nazicht van het administratief dossier blijkt dat alle stukken waarnaar de 

ambtenaar-geneesheer verwijst daarin aanwezig zijn. Een stuk waarnaar verwezen wordt in de 

beslissing dient niet opgenomen te worden in de beslissing zelf (en niet te worden bijgevoegd). In het 

kader van de formele motiveringsplicht volstaat het om in het kort het voorwerp en de inhoud van die 

stukken te vermelden, zonder dat het nodig is ze in extenso over te nemen (OPDEBEEK, I. en 

COOLSAET, A., Administratieve rechtsbibliotheek: formele motivering van bestuurshandelingen, 

Brugge, die Keure, 1999, p. 131 – 133). 

 

2.7. Betreffende de toegankelijkheid heeft de arts-adviseur erop gewezen dat de medische behandeling 

en opvolging voor eerste verzoekende partij volledig gedekt zijn door de ziekteverzekering - waarvan de 

bijdragen betaald worden door de staat voor niet-economisch actieven - wanneer zij zich laat opvolgen 

in het Amerikaans ziekenhuis in Tirana. De chemotherapie, namelijk Nivolumab, is ten laste van eerste 

verzoekende partij, maar Dabrafenib en Vemurafenib zijn volwaardige gratis alternatieven.  

 

Gelet op voorgaande vaststellingen kunnen verzoekende partijen bezwaarlijk ernstig voorhouden dat 

“het zeer goed mogelijk is dat de in de MedCOI-databank beschreven behandeling enkel financieel 
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toegankelijk is voor de rijke toplaag van de Albanezen (met medische privé-verzekeringen), doch voor 

gewone burgers volledig onbetaalbaar is.” 

 

Het voorts volledig theoretisch-hypothetisch en niet met objectieve stukken onderbouwde betoog dat het 

“mogelijk (is) dat een bepaalde medische behandeling voorhanden is in een gezondheidsinstelling, doch 

niet steeds ononderbroken, wegens bv. onvoldoende stock of gebrekkige leveringen van medicijnen.” 

kan geenszins afbreuk doen aan de concrete vaststellingen van de arts-adviseur dat de eerste 

verzoekende partij in het herkomstland terecht kan voor de noodzakelijke behandeling/opvolging. Uit 

niets blijkt dat omwille van onvoldoende stock of gebrekkige leveringen van de gratis alternatieven de 

behandeling zal onderbroken worden.  

 

2.8. Met de kritiek aangaande de motivering inzake de ziekteverzekering en de gezondheidskaart gaan 

de verzoekende partijen volledig voorbij aan het onderdeel in het advies van de arts-adviseur waar hij 

wel degelijk specifiek ingaat op de situatie van eerste verzoekende partij en stelt: “Specifiek voor 

betrokkene: 

De medische behandeling en opvolging die betrokkene eventueel nodig heeft door een oncoloog, 

dermatoloog en plastisch chirurg zijn volledig gedekt door de ziekteverzekering wanneer zij zich laat 

opvolgen in het Amerikaans ziekenhuis in Tirana. De chemotherapie, namelijk Nivolumab, is volledig ten 

laste van betrokkene, evenwel Dabrafenib en Vemurafenib, zijn gratis en volwaardige alternatieven , 

wetenschappelijk bewezen voor de behandeling van maligne melanomen.”  

 

Verzoekende partijen kunnen gelet hierop moeilijk voorhouden dat het niet duidelijk is welk type 

gezondheidszorgen gedekt zijn en door de staat worden betaald of dat niet duidelijk blijkt dat 

chemotherapie gratis is. Immers betreft de chemotherapie voor eerste verzoekende partij de 

behandeling met Nivolumab, hetgeen kan vervangen worden door de gratis alternatieven. De Raad ziet 

ook niet in op welke wijze de arts-adviseur nog nader moet verduidelijken wat bedoeld wordt met 

“mensen met een laag of geen inkomen” .  

 

Verzoekende partijen trachten met hun niet-onderbouwd betoog spijkers op laag water te zoeken maar 

maken geenszins aannemelijk dat – indien zij zelf niet voor de kosten van de behandeling/opvolging 

kunnen instaan – eerste verzoekende partij verstoken zal blijven van deze behandeling/opvolging. Zoals 

duidelijk uit het omstandig advies van de arts-adviseur blijkt heeft eerste verzoekende partij wel degelijk 

financieel toegang tot de benodigde medische zorgen wanneer zijzelf niet kan instaan voor deze kosten.  

 

Daarnaast wijst de Raad er ook op dat verzoekende partijen de verwachting lijken te koesteren dat een 

medische behandeling gratis moet zijn om te kunnen spreken van toegankelijkheid, maar dergelijke 

verwachting is op niks gegrond. Zoals de arts-adviseur ook opmerkt in zijn advies blijkt niet dat eerste 

verzoekende partij arbeidsongeschikt is en dat zij geen toegang zou hebben tot de arbeidsmarkt in het 

land van herkomst. Ook heeft zij een meerderjarige zoon en diverse familieleden in het thuisland die 

haar eventueel financieel kunnen ondersteunen. Er blijkt aldus niet, zelfs indien de 

behandeling/opvolging niet gratis zou zijn en er toch een gedeelte moet betaald worden, dat eerste 

verzoekende partij dit financieel niet zou kunnen dragen.  

 

Eerste verzoekende partij betoogt wel dat zij nog een jaar lang chemotherapie moet ondergaan en dat 

deze chemotherapie “Uiteraard (..) gepaard (gaat) met de gekende zware neveneffecten zoals 

misselijkheid, oververmoeidheid, enz.” zodat het onbegrijpelijk is dat de arts-adviseur stelt dat zij niet 

arbeidsongeschikt is, maar zij toont met dergelijk betoog niet aan dat de vaststelling dat zij “geen bewijs 

van (algemene) arbeidsongeschiktheid voor(legt)” incorrect is. Uit de voorgelegde medische attesten 

blijkt inderdaad niet dat daarin geattesteerd wordt dat eerste verzoekende partij in het geheel niet kan 

werken omwille van de nog te ondergane chemotherapie. De loutere persoonlijke appreciatie van eerste 

verzoekende partij omtrent haar aandoening kan deze vaststelling niet ontkrachten. Het argument voorts 

dat zij in het thuisland huisvrouw was en dus niet onmiddellijk kan ingeschakeld worden in het 

arbeidsproces laat niet toe aan te nemen dat eerste verzoekende partij zich niet op de arbeidsmarkt in 

haar thuisland zou kunnen begeven. Eerste verzoekende partij gaat met haar betoog ook voorbij aan de 

vaststelling van de arts-adviseur dat zij zich bij terugkeer naar Albanië kan laten bijstaan door IOM in het 

vinden van inkomensgenererende activiteiten. Verder heeft de arts-adviseur er ook op gewezen dat zij 

in Albanië nog een familiaal netwerk heeft waarop zij – indien nodig – beroep kan doen. Ook waar zij 

stelt dat er van haar zoon niet kan verwacht worden dat hij direct werk vindt kan zij niet gevolgd worden. 

De Raad ziet niet in waarom van een gezonde achttienjarige niet kan verwacht worden dat deze zich 

begeeft op de arbeidsmarkt. Het argument dat haar zoon geen diploma heeft doet hier uiteraard geen 

afbreuk aan. Verzoekende partijen lijken te betogen dat enkel mensen met een diploma werk vinden in 
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Albanië maar zij tonen dit op geen enkele concrete wijze aan. Ook haar zoon kan zich trouwens laten 

begeleiden door IOM. Tenslotte wijst de Raad erop dat de arts-adviseur zich niet beperkt heeft tot een 

verwijzing naar een familiaal netwerk in Albanië om zijn besluit inzake de financiële toegankelijkheid op 

te enten, maar diverse mogelijkheden heeft aangereikt die ter beschikking staan van eerste 

verzoekende partij om de toegang tot de benodigde zorgen te garanderen. Verzoekende partijen tonen 

met hun betoog geenszins aan dat geen enkele van de aangebrachte opties - al dan niet gecombineerd 

- ervoor zorgt dat zij toegang zal hebben tot de benodigde medische zorg.  

 

2.9. Verzoekende partijen verwijzen voorts naar algemene informatie die zij citeren in het verzoekschrift 

en waaruit volgens hen blijkt dat de kwaliteit van de gezondheidszorg in Albanië ondermaats is en de 

nodige medicatie vaak ontbreekt. Vaak worden ook steekpenningen gevraagd door artsen waardoor de 

gezondheidszorgen in praktijk niet voor iedereen toegankelijk zijn, en dit ondanks het 

ziekteverzekeringssysteem.  

 

2.10. Wat betreft de eerste twee bronnen die de verzoekende partijen vermelden - www.un.org.al en 

www.globalsurance.com/resources/albania - is het vooreerst niet duidelijk van wanneer de daarin 

opgenomen informatie dateert zodat ook niet blijkt of deze informatie nog langer als actueel te 

beschouwen valt. De derde bron – Wereldbank juli 2010 – is reeds van negen jaar geleden zodat er 

vragen gesteld kunnen worden rond de actualiteitswaarde ervan. De vierde bron – 

http://www.un.org.al/subindex.php?faqe=details&id=17&mnu=18 – geeft een foutmelding en kan aldus 

niet worden geverifieerd op haar inhoud. De vijfde bron – Country Sheet Albania 2010 – is eveneens 

van negen jaar geleden. De zesde bron - www.vluchtelingenwerk.be/bestanden/CRI/cs-albania-en.pdf - 

geeft ook een foutmelding en kan dus niet op haar inhoud worden gecontroleerd.  

 

Wat er ook van zij, lezing van de citaten uit voormelde bronnen leert dat daarin een zeer algemene 

situatie beschreven wordt waarbij gewezen wordt op de doorgaans lage kwalitatieve gezondheidszorg 

vooral buiten de hoofdstad Tirana alsook corruptie binnen het systeem hetgeen de toegang voor 

sommige categorieën bemoeilijkt. De Raad wijst er evenwel op dat artikel 9ter van de vreemdelingenwet 

slechts vereist dat wordt nagegaan of een vreemdeling kan terugreizen naar zijn land van herkomst 

zonder dat zijn leven of fysieke integriteit hierdoor in het gedrang komen en of deze vreemdeling in dat 

land niet dreigt in een onmenselijke of vernederende situatie terecht te komen ingevolge het ontbreken 

van een adequate behandeling. De door verwerende partij aangestelde arts-adviseur dient bijgevolg niet 

na te gaan of een vreemdeling die verzoekt om, op medische gronden, tot een verblijf in het Rijk te 

worden gemachtigd, kan genieten van een medische zorgverstrekking of opvolging die van een zelfde 

kwalitatief niveau is als dat in België of even snel en eenvoudig als dat het geval is in België kan 

opgestart worden, doch slechts of een adequate behandeling beschikbaar en toegankelijk is. De Raad 

merkt op dat de arts-adviseur vaststelde dat dit in voorliggende zaak het geval is. De arts-adviseur 

heeft, met verwijzing naar bronnenmateriaal, duidelijk uiteengezet dat eerste verzoekende partij kan 

reizen en in Albanië kan beschikken over de nodige medicatie en een opvolging door artsen met de 

vereiste specialisaties. Hij heeft dan ook de in artikel 9ter van de vreemdelingenwet bepaalde criteria in 

acht genomen. De verwijzing naar een uitermate algemene situatie waarvan enerzijds niet blijkt of de 

beschreven situatie nog langer actueel is en anderzijds ook niet kan gesteld worden dat bepaalde 

tekortkomingen in het systeem van toepassing zijn op de situatie van eerste verzoekende partij, is 

geenszins afdoende om de concrete vaststellingen van de arts-adviseur die zich baseerde op objectief 

bronnenmateriaal met betrekking tot de specifieke situatie van eerste verzoekende partij, te ontkrachten.  

 

Waar verzoekende partijen nog stellen dat zij in de aanvraag eveneens gewezen hebben op de 

benedenmaatse zorgen in Albanië maar dat de arts-adviseur hier geen rekening mee heeft gehouden, 

gaan zij volledig voorbij aan de vaststelling van de arts-adviseur dat: “De argumenten en bronnen die de 

advocaat in zijn begeleidend schrijven aanhaalt zijn reeds gedateerd (2010) en niet specifiek van 

toepassing op betrokkene.”, dit nog naast de andere vaststellingen van de arts-adviseur inzake de 

beschikbaarheid en toegankelijkheid van de medische zorgen specifiek voor eerste verzoekende partij.  

 

2.11. Waar eerste verzoekende partij betoogt dat zij erop gewezen had dat zij in Albanië reeds 

medische hulp heeft gezocht maar slechts een zalf heeft gekregen terwijl zij op dat ogenblik al een 

tumor had, wijst de Raad erop dat enerzijds niet kan vastgesteld worden of eerste verzoekende partij op 

het ogenblik dat zij medische hulp zocht in Albanië ook werkelijk al een tumor had of dat hiernaar geen 

onderzoek werd gevoerd. Zo blijkt uit het stuk 2 dat zij gevoegd heeft dat een dermatologische 

consultatie het volgende uitwees: “Nevus displastic melanocitys (?) voor bepaling. Ze kreeg therapie : 

met Cikatridema 2x1 insmeren (2-4 weken) Terug consultatie na vier weken. Bloed en biochemische 

testen zullen worden aangehecht aan het medisch rapport.”. Bijgevolg blijkt hieruit dat er nog een 

http://www.un.org.al/
http://www.globalsurance.com/resources/albania
http://www.un.org.al/subindex.php?faqe=details&id=17&mnu=18
http://www.vluchtelingenwerk.be/bestanden/CRI/cs-albania-en.pdf
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bepaling moest volgen inzake de aandoening. Er blijkt niet dat eerste verzoekende partij zich opnieuw 

heeft aangeboden voor de geplande consultatie. Verzoekende partijen kunnen op grond van dit verslag 

dan ook bezwaarlijk stellen dat het rapport van het Amerikaans ziekenhuis een medische fout inhoudt 

en daarmee de ondermaatse kwaliteit is aangetoond.  Anderzijds dient gesteld dat de arts-adviseur zich 

van zijn taak in kader van artikel 9ter van de vreemdelingenwet gekweten heeft door vast te stellen dat 

de medische zorgen die de eerste verzoekende partij thans behoeft wel degelijk beschikbaar en 

toegankelijk zijn in Albanië zodat eerste verzoekende partij geïnformeerd is en weet welke medische 

zorgen zij daadwerkelijk behoeft en dat zij deze ook kan bekomen in Albanië.  

 

2.12. Waar eerste verzoekende partij voorts betoogt dat zij volledig heeft moeten betalen voor haar 

onderzoek in Albanië blijft dit bij een blote bewering.  

 

2.13. Waar verzoekende partijen betogen dat de arts-adviseur niet zomaar alternatieven kan voorstellen 

voor de chemotherapie, tonen zij evenwel geenszins aan dat de arts-adviseur op verkeerde medische 

gronden heeft geoordeeld dat de chemotherapie ook kan gegeven worden via Dabrafenib en 

Vemurafenib. Zoals duidelijk blijkt uit het medisch advies van de arts-adviseur wijst hij erop dat dit gratis 

en volwaardige alternatieven zijn, wetenschappelijk bewezen voor de behandeling van maligne 

melanomen. Met het betoog dat de arts-adviseur zijn bevindingen niet wetenschappelijk onderbouwd 

tonen de verzoekende partijen echter niet op concrete wijze aan dat de bevindingen van de arts-

adviseur inzake het voorgestelde alternatief medisch gezien foutief zijn. Verzoekende partijen maken 

met hun niet-onderbouwd betoog in het geheel niet aannemelijk dat dit voor eerste verzoekende partij 

geen volwaardige alternatieven zouden zijn. Er blijkt geen enkele medische tegenindicatie hiertoe uit de 

voorgelegde medische attesten. Uit het betoog dat “Door de behandelende arts-specialist van 

verzoekster werd voor de behandeling met Nivolumab geopteerd omwille van diverse medische 

redenen” kan niet blijken dat de door de arts-adviseur voorgestelde alternatieve behandeling medisch 

incorrect en niet afdoende is voor de behandeling van eerste verzoekende partij haar aandoening. Het 

betoog dat “De medicatie van de chemotherapie zomaar vervangen door een ander medicijn, kan dan 

ook mogelijks repercussies hebben op  de werking van de chemo voor verzoekster bij de behandeling 

van de kwaadaardige tumor of eventueel op het welbevinden van verzoekster” is de subjectieve 

overtuiging van de verzoekende partijen die niet gegrond is op enig concreet medisch gegeven en aldus 

geen afbreuk kan doen aan de pertinente bevindingen van de arts-adviseur.  

 

2.14. Waar verzoekende partijen nog kritiek hebben op het feit dat de arts-adviseur een alternatieve 

chemotherapie voorstelt zonder eerste verzoekende partij onderzocht te hebben of haar specialist 

geraadpleegd te hebben, wijst de Raad erop dat de arts-adviseur “zonodig de vreemdeling (kan) 

onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen (…).” De arts-adviseur kon de 

medische toestand van eerste verzoekende partij duidelijk vaststellen en evalueren op basis van het 

dossier, gelet op de voorgelegde medische verslagen van de behandelende artsen. Verzoekende 

partijen betwisten niet de door de arts-adviseur vastgestelde medische problematiek. Verzoekende 

partijen zijn het oneens met de conclusie maar zij maken hiermee niet aannemelijk dat de bestreden 

beslissing kennelijk onredelijk is en dat een bijkomend medisch onderzoek de appreciatie van de 

medische aandoening door de arts-adviseur kon wijzigen. 

 

2.15. In zoverre verzoekende partijen nog de schending opwerpen van artikel 3 EVRM, wijst de Raad er 

daarbij op dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens reeds oordeelde dat enkel in zeer 

uitzonderlijke gevallen wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend zijn 

een schending van artikel 3 van het EVRM aan de orde kan zijn (EHRM 27 mei 2008, nr. 26.565/05, N./ 

Verenigd Koninkrijk). Het begrip “uitzonderlijke gevallen” werd nader omschreven in de zaak Paposhvili / 

België (EHRM 13 december 2016, nr. 41738/10) waarbij het Hof stelde: “183. The Court considers that 

the “other very exceptional cases” within the meaning of the judgment in N. v. the United Kingdom (§ 43) 

which may raise an issue under Article 3 should be understood to refer to situations involving the 

removal of a seriously ill person in which substantial grounds have been shown for believing that he or 

she, although not at imminent risk of dying, would face a real risk, on account of the absence of 

appropriate treatment in the receiving country or the lack of access to such treatment, of being exposed 

to a serious, rapid and irreversible decline in his or her state of health resulting in intense suffering or to 

a significant reduction in life expectancy. The Court points out that these situations correspond to a high 

threshold for the application of Article 3 of the Convention in cases concerning the removal of aliens 

suffering from serious illness.” (Het Hof oordeelt dat onder “andere zeer uitzonderlijke gevallen” zoals 

bedoeld in de zaak N v. Verenigd Koninkrijk die aanleiding kunnen geven tot een schending van artikel 3 

EVRM dienen begrepen te worden de situaties die een verwijdering van een ernstig zieke persoon 

inhouden waarbij substantiële gronden zijn aangetoond om aan te nemen dat deze persoon, hoewel niet 
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in imminent levensgevaar, een reëel risico loopt, omwille van de afwezigheid van of het gebrek aan 

toegang tot adequate behandeling in de ontvangende staat, te worden blootgesteld aan een ernstige, 

snelle en onomkeerbare achteruitgang van de gezondheidstoestand resulterende in intens lijden of in 

een opmerkelijke vermindering van de levensverwachting. Het Hof wijst erop dat deze situaties 

overeenstemmen met de hoge drempel inzake de toepassing van artikel 3 EVRM in zaken die 

betrekking hebben op de verwijdering van ernstig zieke vreemdelingen.). 

 

In casu tonen de verzoekende partijen dergelijke uitzonderlijke situatie evenwel niet aan, dit temeer in 

het licht van de vaststellingen van de arts-adviseur die oordeelde dat eerste verzoekende partij in het 

herkomstland over de nodige medische zorgen kan beschikken en er toegang toe heeft. Een schending 

van artikel 3 EVRM kan niet aangenomen worden. 

 

2.16. Het enig middel is in al zijn onderdelen ongegrond.  

 

3. Kosten 

 

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

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 372 euro, komen ten laste van de verzoekende partijen. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig september tweeduizend 

negentien door: 

 

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN S. DE MUYLDER 

 


