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 nr. 228 054 van 28 oktober 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. VANBESIEN 

St. Guibertusplein 14 

2222 ITEGEM 

  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 beiden verklaren van Bengaalse nationaliteit te zijn en 

optredend als wettelijke vertegenwoordigers van hun dochter X, op 12 juli 2019 hebben ingediend om 

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

gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 

16 mei 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 ongegrond wordt verklaard en van de beslissingen van diezelfde gemachtigde van 

de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 16 mei 2019 tot afgifte 

van bevelen om het grondgebied te verlaten (bijlagen 13).  

 

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 21 augustus 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

15 oktober 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat S. VANBESIEN en van 

advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 8 september 2015 dienden verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet). 
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Op 30 september 2015 bracht de arts-adviseur het volgende advies uit: 

 

“(…) 

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

in het kader van haar aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 08.09.2015. 

 

Verwijzend naar uw vraag voor advies heb ik gebruik gemaakt van de volgende door u meegezonden 

medische stukken: 

 

Verwijzend naar het medisch attest d.d. 28/08/2015 van dr. F. blijkt dat betrokkene lijdt aan vesico-

urethrale reflux links met verbreding van de linker ureter. 

 

Verwijzend naar het medisch attest d.d. 25/08/2015 van dr. F. blijkt dat voor betrokkene een urologisch 

onderzoek werd aangevraagd. 

 

Verwijzend naar het medisch attest d.d. 24/08/215 van dr. W. blijkt dat betrokkene doorverwezen wordt 

naar een uroloog. 

 

2 medicatievoorschriften. 

 

24/07/2015: protocol van echografie urinair stelsel, bloedanalyse en cystografie 

 

23/07/2017 : opnameverklaring 

 

Uit de studie van dit medisch attest blijkt dat betrokkene, en bijna vierjarig kind uit Bangladesh lijdt aan 

een vesico-urethrale reflux links met verbreding van de linker ureter. Preventieve antibioticatherapie is 

aangewezen en internistische follow-up. 

Gezien de aard van deze aandoening is het aanwezen dat betrokkene hiervoor veder behandeld en 

opgevolgd wordt. 

 

De vraag stelt zich in hoeverre dit mogelijk is in Bangladesh, het land van herkomst. 

- Aanvraag Medcoi met het unieke referentienummer BMA 7076 

- Hieruit blijkt dat pediatrische follow-up mogelijk is 

 

Hieruit blijkt dat verdere opvolging en behandeling beschikbaar is in Bangladesh 

Reizen met deze pathologie behoort tot de mogelijkheden. 

Uit de beschikbare medische gegevens blijkt geen medische noodzaak tot mantelzorg. 

Derhalve is er geen medisch bezwaar in verband met een terugkeer naar het land van herkomst. 

 

Uit het toegankelijkheidsonderzoek op 25/09/2015 blijkt dat: 

 

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 dat 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 te verzekeren dat deze zorgverlening in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft 

toegankelijk is voor de aanvrager. 

In Bangladesh bestaat er een systeem van Micro Health Insurance. Het concept bestaat erin dat er een 

bijdrage wordt geleverd in ruil voor medische zorgen. Er zijn een aantal organisaties die zich hier mee 

bezighouden: Het Dhaka Community Hospital wil medische zorg tegen een betaalbare prijs leveren in 

zowel in urbane als rurale gebieden in Bangladesh. Zij hebben een ziektekostverzekeringssysteem op 
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poten gezet en ze verkopen ook medicatie. Ze hebben een diagnostiek centrum dat volgende de 

website 30 tot 40% goedkoper is dan ook een ander centrum in Dhaka. 

Er is dan ook nog Gonoshasthaya Kendra dat een uitgebreid netwerk van ziekenhuizen en medische 

diensten heeft verspreid over heel Bangladesh. Zij behandelen iedereen in hun klinieken maar armen 

dienen een kleinere bijdrage te betalen dat de rijkere Bengali’s. 

 

Verder kan betrokkene terecht bij Sajida Foundation. Zij geven medische zorgen, micro-verzekeringen 

en microkredieten aan stedelijke armen in Bangladesh. 

- Health care program 

- Voorzien in medische zorgen in twee ziekenhuizen (Kerenganj en Narayangani) en heeft ook 

mobiele zorgteams. De ziekenhuizen voorzien inpatient, outpatient en secundaire zorg (operaties). 

De patiënten moeten een jaarlijkse bijdrage leveren van 150 thaka (individuele kaart). Deze kaart 

geeft recht op gratis consultaties, 50% voor gespecialiseerde zorg, 30 % korting voor operaties en 

tests en 10 % korting voor X –ray en sonografie. Ze hebben ook een oogcentrum. 

Micro-ziekteonkostenverzekering (HELP)Geeft de verzekeringsnemer financiële steun zodat de risico’s 

verminderd worden. Er worden ook voordelen gegeven voor behandelingen in een van de Sajida 

ziekenhuizen. 

- Gratis 

- 30 % korting voor diagnostische diensten 

- 10 % korting voor X-rays en medicatie 

- En andere diensten met kortingen 

 

In de publieke ziekenhuizen (medical college hospital, District hospital, Upazila health complex, union 

sub-center is de medicatie gratis als ze voorhanden is, anders moeten ze gekocht worden buiten het 

ziekenhuis/gezondheidscentrum/ De diensten in een Medical College Hospital zijn gratis voor armen. 

 

Wat betreft de toegankelijkheid van de nodige medicatie dient nogmaals verwezen te worden naar de 

rechtspraak van het EHRM waaruit heel duidelijk is blijkt dat het volstaat dat de medicatie aanwezig is 

en dat het feit of deze medicatie moeilijk kan verkregen worden door de betrokkene geen reden is om te 

besluiten tot een schending van artikel 3 van het EVRM. ‘(Arrest RVV nr.81574 van 23 mei 2012) 

 

Bovendien zijn er geen elementen in het dossier die erop wijzen dat de ouders van betrokkene geen 

toegang zouden hebben tot de arbeidsmarkt in hun land van oorsprong. Niets laat derhalve toe te 

concluderen dat zij niet zouden kunnen instaan voor de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke 

hulp. Hieruit blijkt dat deze zorgen toegankelijk zijn in Bangladesh. 

 

Conclusie 

Uit het voorgelegd medisch dossier mag niet blijken dat betrokkene op zodanige wijze aan een 

aandoening lijdt dat deze een ernstig risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit of een reëel 

risico vormt op een onmenselijke of vernederende behandeling, aangezien de noodzakelijke medische 

zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn in het herkomstland van Bangladesh. Vanuit medisch standpunt 

is er dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar het herkomstland. 

(…)” 

 

Op 6 oktober 2015 verklaarde de gemachtigde van de toenmalig bevoegde staatssecretaris de 

aanvraag van 8 september 2015 ontvankelijk, doch ongegrond. Er werd tevens een bevel om het 

grondgebied te verlaten afgeleverd. 

 

Met arrest nr. 198 856 van 29 januari 2018 vernietigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: 

de Raad) deze beslissingen. 

 

Op 16 mei 2019 verklaart de gemachtigde van de bevoegde minister de aanvraag opnieuw ongegrond. 

Dit is de eerste bestreden beslissing. Diezelfde dag neemt de gemachtigde van de bevoegde minister 

tevens de beslissingen tot afgifte van bevelen om het grondgebied te verlaten (twee bijlagen 13). Dit zijn 

de tweede en de derde bestreden beslissing. 

 

De motieven van de eerste bestreden beslissing luiden: 

“(…) 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 08.09.2015 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door :  
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P., M. S. (R.R.: …)  

geboren te K. op 17.07.1980  

J., S. (R.R.: …)  

Geboren te D. op 01.02.1984  

Wettelijke vertegenwoordigers van:  

P., S. geboren op 11.11.2011  

Allen van nationaliteit: Bangladesh  

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 1980 betreffende de toegang tot 

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

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

 

Er worden medische elementen aangehaald voor P., S. De arts-adviseur evalueerde deze gegevens op 

13.05.2019 (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, Bangladesh.  

 

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).  

 

Er wordt geen rekening gehouden met eventuele stukken toegevoegd aan het beroep tot 

nietigverklaring bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gezien deze niet ter kennis werden 

gebracht aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Het komt immers aan betrokkene toe om alle nuttige en 

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

maken. 

(…)” 

 

De tweede bestreden beslissing hoofdens tweede verzoekende partij en het kind motiveert: 

 

“(…) 

Mevrouw,  

Naam + voornaam: J., S. 

geboortedatum: 01.02.1984  

geboorteplaats: D.  

nationaliteit: Bangladesh  

+ kind:  

P., S., ° 11.11.2011  

 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten voile toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven,  

 

binnen 30 dagen na de kennisgeving.  
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Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten:  

 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: Betrokkene is niet in het bezit van een geldig 

visum. 

(…)” 

 

De derde bestreden beslissing voor hoofdens eerste verzoekende partij luidt gelijklopend: 

 

“(…) 

De heer  

Naam + voornaam: P., M. S.  

geboortedatum: 17.07.1980  

geboorteplaats: K.  

nationaliteit: Bangladesh  

 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten voile toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven,  

 

binnen 30 dagen na de kennisgeving.  

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten:  

 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: Betrokkene is niet in het bezit van een geldig 

visum. 

(…)”  

 

Verder in dit arrest worden de tweede en derde bestreden beslissing enkel aangeduid als zijnde ‘de 

tweede bestreden beslissing’ aangezien deze dezelfde inhoud kennen. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekers voeren in hun eerste middel de schending aan van de artikelen 9ter, 52 en 62, eerste 

lid, van de Vreemdelingenwet, van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007, van artikel 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 3 van het 

Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het 

EVRM), van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het redelijkheidsbeginsel. Uit het middel blijkt dat de 

verzoekers ook de schending aanvoeren van het evenredigheidsbeginsel. 

 

Het eerste middel licht toe: 

 

“Verzoekers menen volgende middelen te kunnen aanvoeren tegen de motivatie van de bestreden 

beslissing:  

Niet naleving van substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, met name de 

schending van artikelen 9ter, 52 en 62, Ie lid van de Vreemdelingenwet van 15/12/1980. Schending van 

het KB 17/05/2007; Schending van art. 3 van de Wet van 29/07/1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen. Schending van art. 3 EVRM. Schending van de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel.  

 

Artikel 62, Ie lid van de Vreemdelingenwet van 15/12/1980 schrijft voor dat de administratieve 

beslissingen met redenen omkleed moeten worden.  
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Artikel 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen 

bepaalt dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden 

die ten grondslag liggen aan die beslissing en dat de gegeven motivering afdoende dient te zijn.  

 

De bestreden beslissing stelt het volgende: 

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

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

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

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

Er worden medische elementen aangehaald voor P., S. De arts-adviseur evalueerde deze gegevens op 

13.05.2019 (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, Bangladesh.  

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). "  

 

Verzoekers kunnen met deze argumentatie niet akkoord gaan.  

 

Er wordt verwezen naar het volgende verslag van de arts-adviseur:  

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

in het kader van haar aanvraag om machtiging tot verblijf bij onze diensten ingediend op 08.09.2015.  

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken:  

• Standaard Medisch Getuigschrift dd. 28-08-2015 van dr. F., huisarts met de volgende informatie:  

- Blanco voorgeschiedenis.  

- Belangrijke vesico-urethrale reflux links met reeds periode van urosepsis in 2015  

- Nood aan opvolging door kinder-uroloog, mantelzorg gezien leeftijd noodzakelijk  

• Vraag voor advies dd. 25-8-2015  

• Voorschriften diverse antibiotica  

• Echografie, nier van normale grootte rechts, links hydronefrose  

• Bloedresultaten  

• Cystografie reflux linker ureter, niet verbrede kelken  

• Afspraaknota voor opname in 2015  

 

Gezien het tijdsverloop en het ontbreken van recente informatie werd een actualisatie gevraagd met 

specifieke vraag naar evolutie, huidige toestand en verdere prognose van de aandoening.  

De volgende informatie werd bekomen:  

• Standaard Medisch Getuigschrift dd. 13-03-2019 van dr. L., huisarts met de volgende informatie: - 

Gekend sinds 7-2015 met hydro-ureteronefrosis links door vesico-ureterale reflux met infectie met E. 

Coli.  

- Heden vesico-ureterale reflux graad 2 links  

- Tot januari 25-1 profylaxe met Furadantine  

- Juni 2015 plastraining  

— Recidief urineweginfectie september 2018 waarvoor antibiotica therapie  

— Goede evolutie en prognose  

• Raadpleging urologie 2015, 1/2016, 10/2016: gunstige evolutie van gekende problematiek  

• Oude echografie dd. 24-7-2015  

• Oude cystografie dd. 24-8-2015  

• Bloeduitslagen  

Door de actualisatie werden weinig nieuwe elementen toegevoegd.  

 

Uit al deze informatie kunnen we het volgende besluiten:  

• Het betreft hier een meisje van heden 7 jaar afkomstig uit Bangladesh  
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• Op 3 jarige leeftijd wordt een vesico-ureterale reflux (terugvloeien van de urine van de blaas naar de 

nier en, niet door de ureter). Zij had toen een zware urineweginfectie die behandeld werd met 

antibiotica.  

Nadien nam zij no g 6 maanden uroseptica tot januari 2016  

• Na deze acute periode zijn er geen gegevens meer van verdere investigatie en opvolging. De laatste 

controle bij de kinderuroloog dateert van september 2016 die een gunstige evolutie aantoont met als 

advies controle zo nodig  

• In september 2018 wordt nog een urineweginfectie gedocumenteerd met ongecompliceerd verloop  

• De huisarts vernoemt het verloop gunstig met goede evolutie en prognose  

• We kunnen dus besluiten dat vanuit medisch oogpunt alleen een opvolging door een uroloog dient 

verzekerd te worden  

In het dossier is er geen tegenindicatie tot reizen vermeld evenmin de nood aan eventuele medische 

mantelzorg.  

(Zorg door de ouders omwille van de leeftijd is natuurlijk wel nodig).  

 

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

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

administratief dossier van de betrokkene):  

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

• Aanvraag Medcoi van 22-4-2019 met het unieke referentienummer 12302 toont aan dat de 

opvolging door een pediater met specialisatie in de urologie en de nefrologie beschikbaar is in 

Bangladesh evenals de technische onderzoeken zoals urineonderzoek, nierfunctieonderzoek door 

isotopen en cystoscopie.  

 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat de medische omkadering die betrokkene een meisje 

van heden 7 jaar afkomstig uit Bangladesh beschikbaar is in het thuisland.  

 

Vanuit hel standpunt van de beschikbaarheid van de zorg is er geen tegenindicatie tot terugkeer naar 

het thuisland.  

Allereerst dient te worden vastgesteld dat de ernst van de ziekte van de dochter van verzoekers wordt 

erkend door verwerende partij en dat er hieromtrent dan ook geen discussie bestaat.  

De arts-adviseur stelt immers:  

"Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat de 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"  

 

De kwestie is dus of er voldoende adequate medische zorg is in het land van herkomst, zijnde 

Bangladesh, en of deze toegankelijk is.  

 

De arts-adviseur is van mening dat deze vraag positief dient te worden beantwoord, gezien de 

noodzakelijke medische zorgen volgens hem beschikbaar en toegankelijk zijn in Bangladesh.  

 

De arts-adviseur stelt dat de advocaat van verzoekers de nodige bronnen heeft aangebracht waaruit 

blijkt dat de medische voorzieningen ontoegankelijk zijn, doch gaat hier verder niet op in.  

 

De arts-adviseur stelt eenvoudigweg dat het niet zeker is dat de algemene informatie ook op de 

specifieke situatie van verzoekers van toepassing zou zijn en hier niet verder op dient te worden 

ingegaan.  

 

Wanneer echter uit de algemene situatie blijkt dat er geen medische voorzieningen toegankelijk zijn, is 

het natuurlijk vanzelfsprekend dat dit ook geldt voor de individuele situatie van de inwoners van het land, 

minstens diende hieromtrent dan ook verder onderzoek naar te gebeuren door de arts-adviseur.  

 

Dat de noodzakelijke behandelingen in Bangladesh niet beschikbaar en toegankelijk zijn blijkt ook uit de 

volgende actuele en toonaangevende bronnen:  

 

"In terms of financial protection and equity in financing, Bangladesh is not performing well, as evidenced 

by the high and increasing proportion of health financed by OOP, from 57% in 1997 to 64% in 2007. 

While theoretically ail Bangladeshi citizens have the right to receive health care according to need, low 

government investment in public facilities, some user charges and payments for medicines, and high 

use of the private sector have resulted in significant inequity in access to services. Current reforms such 
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as community clinics and maternal care vouchers provide access to only limited services; meanwhile, 

the proposal for health insurance for formal sector workers will not address the majority of workers in the 

informal and rural sector. In relation to user experience and equity of access, the general public 

perception of the public health system is poor, with complaints of long waiting times, absenteeism, poor 

behavior of providers, and exclusion of some marginalized groups. Access to care demonstrates much 

high rates of utilization of public and private services by the wealthier quintiles, but some improvement in 

equity in access over the last decade.  

… 

However, quality of care in both public and private services is poor, with little assessment of the quality 

of provider care, low levels of professional knowledge, and poor application. These problems are 

compounded by poor accountability, with high levels of absenteeism, corruption and poor performance 

by public and private providers.  

… 

While theoretically there is universal coverage (ail Bangladeshi citizens have the right to receive health 

care according to need), the increasingly high OOP (from 57% in 1997 to 64% in 2007) is largely the 

result of limitations on availability of services (height) due to low investment in staff, equipment and 

medicines in the public sector, and consequent use of the private sector, coupled with limitations on 

depth (some user charges, especially purchase of medicines on supplies not available in public sector 

facilities). The high levels of OOP payment combined with informal payments for health services in 

public sector facilities are impoverishing millions of households annually and is the most regressive 

method of health financing.  

… 

The better-off section of the population spend more on health care (O'Donnell, Van Doorslaer et al., 

2008). The richest 40% spend 60% of OOP. These findings imply that the richest could pay for the 

required medical care, while the poor est were not able to do so and often forego needed health care 

(Rannan-Eliya RP et al., 2012).  

…  

Access to care is constrained by lack of awareness s about the availability of the services; financial (e.g. 

user fees), geography (e.g. distance to the facility), and socio-cultural barriers (e.g. gender); and also 

negative perceptions regarding quality of the care provided.  

… 

Evidence also exists on the poor quality of care by the informal providers. The informal sector providers' 

main routes of entry into the profession are apprenticeship and inheritance and/or a short training of a 

few weeks to a few months' duration from semi-formal, unregulated private institutions. As such, their 

professional knowledge base is not at a level necessary for providing basic curative services with 

minimum acceptable quality of care (Ahmed and Hossain, 2007, Ahmed, Hossain et al., 2009).  

… 

None of the mechanisms, in effect, has proved to be efficient in ensuring accountability. In fact, the 

existing structure and management of health organization does not facilitate health 8 system 

accountability. This has been reflected in the high absenteeism of doctors in rural areas, corruption, poor 

service quality, and above ail, the poor performance of service providers. Weak accountability is the 

outcome of some prevalent aspects of management: an inaccurate job description, performance 

evaluation based on subjective criteria, a nonfunctioning system of reward and punishment and weak 

monitoring systems. Among health service providers from medical doctors to health workers, none has 

well-defined chain of accountability (Hossain and Osman, 2007). Ineffective accountability causing high 

absenteeism among doctors in rural areas, a supply side barrier, is evident in recent studies (Chaudhury 

and Hammer, 2003; FMRP 2003) and represents a major challenge for service provision.  

… 

But maternal and neonatal mortality is still quite high, there are emerging and re-emerging infectious 

diseases (e.g., dengue, swine and bird flu), mass arsenicosis is a lingering concern, an emerging 

burden of NCDs, an epidemic of road accidents, miserable health and sanitation conditions in the urban 

slums, and fallouts from the effect of climate change on health.  

… 

It is also alarming that due to a critical shortage of qualified healthcare providers and the costs of 

medical care, a large proportion of poor patients seek treatment from informal providers who are mostly 

untrained. Since the informal providers are not a part of the mainstream 156 health system, their quality 

is not monitored and thus the overall situation forces the poor to compromise on quality of health care. 

On the top of the human resource crisis, the unavailability of basic medical and diagnostic facilities in 

public hospitals, such as clocks, height scales, thermometers and blood pressure measuring euffs 

indicate the poor capacity of the public sector to offer minimum health services.  

… 
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Health services in Bangladesh are predominantly financed by households' out-of-pocket payments 

comprising 64% of THE. Incidence of catastrophic payment in Bangladesh is the highest in the Asia 

Pacific region. Currently Bangladesh spends US$ 26.60per capita and the pace of growth is faster than 

per capita GDP, suggesting that people are bound to spend more on health than domestic products. " 

(WHO: Asia Pacific Observatory On Public Health Systems And Policies, Bangladesh Health System 

Review,  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/208214/9789290617051ene.pdf;isessionid=7E8B4D2A5

6BBF645F46949A3B8C79C4?seauence=l. 142-159 [laatst geraadpleegd op 9 juli 2019])  

Bangladesh suffers from both a shortage of and geography maldistribution of HRH. There are an 

estimated 3.05 physicians per 10,000 population and 1.07 nurses per 10,000 population (estimates 

based on MoHFW HRD 2011 ). There is a severe gap between sanctioned and filled health worker 

positions: 36% vacancy in sanctioned health worker positions and only 32% of facilities have 75% or 

more of the sanctioned staff working in the facilities (World Bank, 2009). 28% of treatment provided in 

government health facilities is through alternative medicine (Ayurveda, Unani, and Homeopathy), y et as 

of June 2011, there was a 50% vacancy rate for alternative medicine providers (MoHFW AMC 2011 ). 

(Global Health Workforce Alliance, Bangladesh,  

https://www.who.int/workforcealliance/countries/bgd/en/ [laatst geraadpleegd op 9 juli 2019])  

"Results  

Health systems financing in Bangladesh is regressive. Inequality increases due to healthcare payments. 

The differences between the Gini coefficient and the Kakwani index for all sources of finance are 

negative, which indicates regressively, and that financing is more concentrated among the poor. Income 

inequality increases due to high out-of-pocket payments. The increase in income inequality caused by 

out-of-pocket payments is 89% due to negative vertical effect and 11% due to horizontal inequity. 

Conclusions  

Our findings add substantial evidence of health systems financing impact on inequitable financial burden 

of healthcare and income. The heavy reliance on out-of-pocket payments may affect household living 

standards. If the government and people of Bangladesh are concerned about equitable financing 

burden, our study suggests that Bangladesh needs to reform the health systems financing scheme. " 

(NCBI, Who pays for healthcare in Bangladesh? An analysis of progressivity in health systems 

financing, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5586060/. [laatst geraadpleegd op 9 juli 2019])  

"The health system of Bangladesh relies heavily on the government or the public sector for financing 

and setting overall policies and service delivery mechanisms. Although the health system is faced with 

many intractable challenges, it seems to receive little priority in terms of national resource allocation. 

According to the World Health Organization ( WHO 2010) only about 3% of the Gross Domestic Product 

(GDP) is spent on health services. However, government expenditure on health is only about 34% of the 

total health expenditure (THE), the rest (66%) being out-of-pocket (OOP) expenses. Inequity, therefore, 

is a serious problem affecting the health care system. Based on a review of secondary data, the paper 

assesses the current challenges and opportunities of the health system in Bangladesh. The findings 

suggest that although the health system faces multifaceted challenges such as lack of public health 

facilities, scarcity of skilled workforce, inadequate financial resource allocation and political instability; 

Bangladesh has demonstrated much progress in achieving the health-related Millennium Development 

Goals (MDGs) especially MDG 4 and MDG 5. Although the country has a growing private sector 

primarily providing tertiary level health care services, Bangladesh still does not have a comprehensive 

health policy to strengthen the entire health system. Clearly, the most crucial challenge is the absence of 

a dynamic and proactive stewardship able to design and enforce policies to further strengthen and 

enhance the overall health system. Such strong leadership could bring about meaningful and effective 

health system reform, which will work more efficiently for the betterment of the health ofthe people of 

Bangladesh, and would be built upon the values ofequity and accountability. " (Islam, Anwar & Biswas, 

Tuhin, Health system in Bangladesh: Challenges and Opportunities, 2014, 

https://www.researchgate.net/publication/276105127 Health System in Bangladesh Challenges a nd 

Opportunities [laatst geraadpleegd op 9 juli 2019])  

 

Dat de noodzakelijke behandeling aldus niet beschikbaar en toegankelijk is in Bangladesh moge 

bijgevolg duidelijk zijn.  

 

Het moge dan ook duidelijk zijn dat de beslissing van DVZ dient vernietigd te worden, wegens 

schending van de aangehaalde wetsartikelen, het zorgvuldigheidsbeginsel en het 

evenredigheidsbeginsel.” 

 

2.2. Het medisch advies, samen met de eerste bestreden beslissing ter kennis gegeven, dateert van 13 

mei 2019 en luidt: 
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“(…) 

NAAM: P., S. (R.R.: …)  

Vrouwelijk  

nationaliteit: Bangladesh  

geboren te Mechelen op 11.11.2011  

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 8-9-2015.  

 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken:  

- Standaard Medisch Getuigschrift d.d. 28-8-2015 van Dr. F., huisarts met de volgende informatie:  

o Blanco voorgeschiedenis  

o Belangrijke vesico-ureterale reflux links met reeds periode van urosepsis in 2015  

o Nood aan opvolging door kinder-uroloog, mantelzorg gezien leeftijd noodzakelijk  

- Vraag voor advies d.d. 25-8-2015  

- Voorschriften diverse antibiotica Echografie, nier van normale grootte rechts, links hydronefrose  

- Bloedresultaten  

- Cystografie reflux linker ureter, niet verbrede kelken  

- Afspraaknota voor opname in 2015  

 

Gezien het tijdsverloop en het ontbreken van recente informatie werd een actualisatie gevraagd met 

specifieke vraag naar evolutie, huidige toestand en verder prognose van de aandoening.  

De volgende informatie werd bekomen: 

- Standaard medisch getuigschrift d.d. 13-3-2019 van Dr. L., huisarts met de volgende informatie: o 

Gekend sinds 7-2015 met hydro-ureteronefrosis links door vesico-ureterale reflux met infectie met E. 

Coli  

o Heden vesico-ureterale reflux graad 2 links  

o Tot januari 25-1 profylaxe met Furadantine  

o Juni 2015 plastraining  

o Recidief urineweginfectie september 2018 waarvoor antibiotica therapie  

o Goede evolutie en prognose  

- Raadpleging urologie 2015, 1/2016,10/2016: gunstige evolutie van gekende problematiek  

- Oude echografie d.d. 24-7-2015  

- Oude cystografie d.d. 24-8-2015  

- Bloeduitslagen  

Door de actualisatie werden weinig nieuwe elementen toegevoegd.  

 

Uit al deze informatie kunnen we het volgende besluiten:  

- Het betreft hier een meisje van heden 7 jaar afkomstig uit Bangladesh  

- Op 3 jarige leeftijd wordt een vesico-ureterale reflux (terugvloeien van de urine van de blaas naar de 

nieren, niet door de ureter). Zij had toen een zware urineweginfectie die behandeld werd met antibiotica. 

Nadien nam zij nog 6 maanden uroseptica tot januari 2016  

- Na deze acute periode zijn er geen gegevens meer van verdere investigatie en opvolging . de laatste 

controle bij de kinderuroloog dateert van september 2016 die een gunstige evolutie aantoont met als 

advies controle zo nodig  

- In september 2018 wordt nog een urineweginfectie gedocumenteerd met ongecompliceerd verloop  

- De huisarts vernoemt het verloop gunstig met goede evolutie en prognose  

- We kunnen dus besluiten dat vanuit medisch oogpunt alleen een opvolging door een uroloog dient 

verzekerd te worden  

 

In het dossier is er geen tegenindicatie tot reizen vermeld evenmin de nood aan eventuele medische 

mantelzorg. (Zorg door de ouders omwille van de, leeftijd is natuurlijk wel nodig).  

 

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

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

administratief dossier van de betrokkene):  

 

1. Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank die niet-publiek is1:  

- Aanvraag Medcoi van 22-4-2019 met het unieke referentienummer 12302  
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toont aan dat de opvolging door een pediater met specialisatie in de urologie en de nefrologie 

beschikbaar is in Bangladesh evenals de technische onderzoeken zoals urineonderzoek, 

nierfunctieonderzoek door isotopen en cystoscopie.  

 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat de medische omkadering die betrokkene, een meisje 

van heden 7 jaar afkomstig uit Bangladesh beschikbaar is in het thuisland.  

 

Vanuit het standpunt van de beschikbaarheid van de zorg is er geen tegenindicatie tot terugkeer naar 

het thuisland.  

 

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

 

In Bangladesh zijn er 4 factoren binnen de gezondheidszorg: de overheid van Bangladesh, de niet-

gouvernementele sector, de private sector en de informele sector. Patiënten kunnen kiezen tot welke 

sector ze zich wenden. Er bestaat een doorverwijssysteem, maar dit is niet verplicht. De Bengaalse 

overheid is bij grondwet verantwoordelijk voor het organiseren van de gezondheidszorg en dit op alle 

administratieve niveaus van het land.  

De publieke gezondheidszorg valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Gezondheid en 

Familiewelzijn, behalve dan de primaire gezondheidszorg in verstedelijkte gebieden. Deze valt onder de 

competentie van het Ministerie van Lokaal Bestuur, Plattelandsontwikkeling en Coöperatieven. 

Complementair aan het publieke netwerk voorziet de niet-gouvernementele sector vooral in preventieve 

en basiszorg. De private sector groeit heel snel met vooral ziekenhuizen in verstedelijkt gebied, maar de 

betere kwaliteit van zorgen komt ook met een hogere prijs. De informele sector met onder andere de 

vele apothekers is dan weer heel toegankelijk voor de bevolking. 

Medicijnen die op de lijst van Essentiële geneesmiddelen staan, zijn samen met een aantal andere 

medicijnen, gratis. Wanneer het medicijn niet beschikbaar blijkt te zijn in de apotheek van het 

ziekenhuis, dient de patiënt deze te bekomen in een andere apotheek. 

Bij terugkeer naar Bangladesch kan betrokkene onder meer terecht in de vele publieke ziekenhuizen in 

hoofdstad Dhaka Zo is er het Dhaka Médical College Hospital, het grootste publieke hospitaal in Dhaka, 

waar de medische zorgen gratis zijn. Soms wordt een kleine bijdrage gevraagd aan hen die het zich 

kunnen veroorloven. Medicatie is er gratis en gesubsidieerd door de overheid.  

Deze beslissing geldt ook voor de ouders van betrokkene. Er zijn geen aanwijzingen in het dossier die 

erop wijzen dat zij op respectievelijk 35- en 38-jarige leeftijd geen toegang zouden hebben tot de 

arbeidsmarkt in hun land van herkomst. We kunnen dus veronderstellen dat zij op die manier kunnen 

instaan voor de eventuele kosten die gepaard gaan met de behandeling en opvolging van hun 

dochtertje.  

 

De advocaat van betrokkene verwijst naar enkele bronnen om een moeilijke toegankelijkheid van de 

zorgen aan te tonen. Er is echter geen enkele indicatie dat deze algemene informatie van toepassing 

zou zijn op de specifiek individuele situatie van betrokkene.  

Niets verhindert betrokkene derhalve 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 
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te volgen, kosten om informatie over beschikbare jobs te verkrijgen, bijvoorbeeld door middel van 

tewerkstellingsbureaus, accommodatie/huur, extra bagage.  

 

Conclusie:  

Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat de 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 Bangladesh. Derhalve is er vanuit medisch standpunt dan ook geen 

bezwaar tegen een terugkeer naar het herkomstland, Bangladesh. 

(…)” 

 

2.3. Verzoekers voeren onder meer de schending aan van de formele motiveringsplicht, vervat in de 

artikelen 2 en 3 van de voornoemde wet van 29 juli 1991. De neergelegde uitdrukkelijke 

motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan 

worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" 

wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). Hetzelfde geldt voor de 

aangevoerde schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet, dat een afdoende motivering oplegt. 

 

Hoewel de verwerende partij niet in extenso hoeft te antwoorden op alle door de verzoekende partijen 

ingeroepen argumenten, moet uit de bestreden beslissing blijken dat die argumentatie in de 

besluitvorming werd betrokken en uit de motivering van de beslissing moet kunnen worden afgeleid 

waarom de argumenten in het algemeen niet werden aanvaard (RvS 4 december 2002, nr. 113.182). 

 

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

9ter van de Vreemdelingenwet, en naar het advies van de ambtenaar-geneesheer die de medische 

elementen van de dochter van de verzoekers op 13 mei 2019 heeft geëvalueerd en waaruit zou blijken 

dat het minderjarige kind kennelijk lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de 

fysieke integriteit, of aan een ziekte die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling wanneer er geen behandeling is in het land van herkomst of het land van verblijf. De arts-

adviseur stelt vast, na een onderzoek met verwijzing naar de gebruikte bronnen, dat voor de 

behandeling van de ziekte de medische zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn. Het medische advies 

houdt rekening met de voorgelegde stukken, ook deze voorgelegd na een gevraagde actualisatie en 

bespreekt deze.  

 

Uit de motieven van de eerste bestreden beslissing blijkt zodoende dat de gemachtigde zijn beslissing 

over de medische verblijfsaanvraag volledig steunt op het advies van de ambtenaar-geneesheer, dat 

moet worden beschouwd als integraal deel uitmakend van deze bestreden beslissing. Wanneer een 

motiveringsgebrek wordt vastgesteld in het advies van de ambtenaar-geneesheer, dan strekt deze 

onwettigheid zich derhalve tevens uit tot de bestreden beslissing zelve.  

 

De Raad benadrukt voorts dat een verwijzing naar een advies, in het licht van de motiveringsvereiste 

van artikel 3 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 en artikel 62 van de Vreemdelingenwet, een 

afdoende motivering kan vormen, doch dat hiertoe wel vereist is dat de inhoud van dit advies aan de 

betrokkene werd ter kennis gebracht en dat dit advies zelf ook afdoende is gemotiveerd (RvS 3 juni 

2014, nr. 227.617; RvS 2 december 2013, nr. 225.659; RvS 18 juni 2012, nr. 219.772; RvS 19 mei 

2011, nr. 213.636). 

 

De Raad stelt vast dat wel rekening is gehouden met de stukken, overgelegd na een vraag tot 

actualisatie. Deze worden ook in detail besproken. 

 

De aangevoerde bepalingen zijn niet geschonden.  

2.4. Verzoekers voeren aan dat de toegankelijkheid van de medische zorgen die hun kind nodig heeft 

niet correct werd beoordeeld. Volgens hen ontbreekt voldoende adequate medische zorgverlening in het 

herkomstland. Verzoekers bekritiseren de eerste bestreden beslissing en het medisch advies van de 

arts-adviseur inhoudelijk en voeren dus de schending aan van de materiële motiveringsplicht die in het 

licht van de zorgvuldigheidsplicht en artikel 9ter van de Vreemdelingenwet moet onderzocht worden. 
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De Raad is niet bevoegd om zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze 

overheid beoordeelt op grond van de juiste feitelijke gegevens, of de beoordeling correct is en of het 

besluit niet kennelijk onredelijk is (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Artikel 9ter van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“§ 1  

De in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 2 en die op zodanige 

wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit of 

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

behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, kan een machtiging tot verblijf in 

het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde. 

(…) 

De beoordeling van het in het eerste lid vermelde risico, van de mogelijkheden van en van de 

toegankelijkheid tot behandeling in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, en van de in het 

medisch getuigschrift vermelde ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling, 

gebeurt door een ambtenaar-geneesheer of een geneesheer aangeduid door de minister of zijn 

gemachtigde die daaromtrent een advies verschaft. Deze geneesheer kan, indien hij dit nodig acht, de 

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen.” 

 

Artikel 9ter van de Vreemdelingenwet is aldus van toepassing op de volgende toepassingsgevallen:  

 

(1) op een ziekte die een reëel risico is voor het leven of voor de fysieke integriteit van de patiënt, of;  

(2) op een ziekte die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke en vernederende behandeling 

wanneer er geen adequate behandeling beschikbaar is in het land van herkomst of het land van verblijf.  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat aan de overheid de verplichting wordt opgelegd haar 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS, 

2 februari 2007, nr. 167.411; RvS, 14 februari 2006, nr. 154.954). Het beginsel impliceert dat de 

overheid met alle dienstige stukken rekening moet houden. 

 

De Raad mag zich bij het beoordelen van de redelijkheid van de genomen beslissing niet in de plaats 

stellen van de bevoegde overheid. Hij beschikt te dezen slechts over een marginale 

toetsingsbevoegdheid. Dit betekent dat hij alleen die beslissing strijdig met het redelijkheidsbeginsel kan 

bevinden die dermate buiten verhouding staat tot de feiten dat geen enkele redelijk oordelende overheid 

die beslissing zou nemen (RvS 17 juni 2013, nr. 223.931). 

 

2.5. Verzoekers wijzen erop dat de ernst van de aandoening van hun dochter wordt erkend door de arts-

adviseur. Ze betwisten daarentegen dat de noodzakelijke hulp beschikbaar en toegankelijk is. Zij 

verwijzen naar en citeren uit verschillende bronnen om te stellen dat wanneer uit de algemene situatie 

blijkt dat er geen medische voorzieningen voorhanden zijn, dit vanzelfsprekend geldt voor de individuele 

situaties van de inwoners van dat land. 

Verzoekers halen hun informatie uit:  “WHO: Asia Pacific Observatory On Public Health Systems And 

Policies, Bangladesh Health System Review,  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/208214/9789290617051eng.pdf;isessionid=7E8B4D2A5

6BBF645F46949A3B8C79C4?seauence=l. 142-159” Dit is een bron, opgesteld in 2015. 

 

En uit: “Global Health Workforce Alliance, Bangladesh, 

https://www.who.int/workforcealliance/countries/bgd/en/”.  

 
Dat wat verzoekers citeren is een bron die op haar beurt steunt op een verslag van de Wereldbank van 
2009 en een bron van juni 2011. 
 

De bron: “NCBI, Who pays for healthcare in Bangladesh? An analysis of progressivity in health systems 

financing, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5586060/.” dateert van 6 september 2017 en 

handelt over het financieringssysteem.  

 

Het stelt in de Nederlandse vertaling: “Resultaten 

De financiering van gezondheidssystemen in Bangladesh is regressief. Ongelijkheid neemt toe door 

betalingen voor gezondheidszorg. De verschillen tussen de Gini-coëfficiënt en de Kakwani-index voor 

alle financieringsbronnen zijn negatief, wat wijst op regressiviteit, en dat de financiering meer 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/208214/9789290617051
https://www.who.int/workforcealliance/countries/bgd/en/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5586060/
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geconcentreerd is onder de armen. De inkomensongelijkheid neemt toe door hoge contante 

betalingen. De toename van de inkomensongelijkheid veroorzaakt door contante betalingen is 89% 

vanwege een negatief verticaal effect en 11% vanwege de horizontale ongelijkheid. 

conclusies 

Onze bevindingen voegen substantieel bewijs toe van de invloed van gezondheidssystemen op de 

ongelijke financiële lasten van gezondheidszorg en inkomen. De grote afhankelijkheid van contante 

betalingen kan de levensstandaard van huishoudens beïnvloeden. Als de regering en de bevolking van 

Bangladesh zich zorgen maken over een billijke financieringslast, suggereert onze studie dat 

Bangladesh de financieringsregeling voor gezondheidssystemen moet hervormen.” 

 

De bron: “Islam, Anwar & Biswas, Tuhin, Health system in Bangladesh: Challenges and Opportunities, 

2014, https://www.researchgate.net/publication/276105127 Health System in Bangladesh Challenges a 

and Opportunities” dateert van 2014 en stelt in de Nederlandse vertaling: “Het gezondheidssysteem van 

Bangladesh is sterk afhankelijk van de overheid of de publieke sector voor de financiering en 

vaststelling van algemeen beleid en mechanismen voor dienstverlening. Hoewel het 

gezondheidssysteem voor veel hardnekkige uitdagingen staat, lijkt het weinig prioriteit te krijgen bij de 

toewijzing van nationale middelen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO 2010) wordt 

slechts ongeveer 3% van het bruto binnenlands product (bbp) uitgegeven aan gezondheidsdiensten. De 

overheidsuitgaven voor gezondheidszorg zijn echter slechts ongeveer 34% van de totale uitgaven voor 

gezondheidszorg (THE), de rest (66%) zijn eigen uitgaven (OOP). Ongelijkheid is daarom een ernstig 

probleem voor de gezondheidszorg. Op basis van een beoordeling van secundaire gegevens beoordeelt 

de paper de huidige uitdagingen en kansen van het gezondheidssysteem in Bangladesh. De 

bevindingen suggereren dat, hoewel het gezondheidssysteem voor veelzijdige uitdagingen staat, zoals 

gebrek aan openbare gezondheidsfaciliteiten, schaarste aan geschoold personeel, onvoldoende 

toewijzing van financiële middelen en politieke instabiliteit; Bangladesh heeft veel vooruitgang geboekt 

bij het bereiken van de gezondheidsgerelateerde Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen (MDG's), met 

name MDG 4 en MDG 5. Hoewel het land een groeiende particuliere sector heeft die voornamelijk zorg 

op tertiair niveau levert, heeft Bangladesh nog steeds geen uitgebreid gezondheidsbeleid om het hele 

gezondheidssysteem versterken. Het is duidelijk dat de meest cruciale uitdaging de afwezigheid is van 

een dynamisch en proactief rentmeesterschap dat beleid kan ontwerpen en handhaven om het algehele 

gezondheidssysteem verder te versterken en te verbeteren. Zulk sterk leiderschap zou een zinvolle en 

effectieve hervorming van het gezondheidssysteem kunnen teweegbrengen,” 

 

Zoals de arts-adviseur in haar advies stelt, zijn deze twee laatste bronnen inderdaad te algemeen. 

Verzoekers gaan eraan voorbij dat zij niet weerleggen geen toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt in 

hun herkomstland. 

 

De overige gebruikte bronnen dateren van 2015, 2009 en 2011. Zij wegen niet op tegen de bronnen die 

de arts-adviseur hanteert, zijnde het “Fact Finding Mission Report: Bangladesh, 2016”, dat zich in het 

administratief dossier bevindt, en vooral het “Medcoi document BMA 12302”, tevens voorhanden in het 

administratief dossier. 

 

Verzoekers betwisten niet de medische vaststellingen van de arts-adviseur. Deze heeft vastgesteld dat 

het kind van verzoekers op de leeftijd van 3 jaar een vesico-ureterale reflux had met een zware 

urineweginfectie die na januari 2016 gunstig evolueerde. Een goede evolutie en prognose is 

vooropgesteld door de huisarts en het kind moet enkel een opvolging door een uroloog verkrijgen. 

 

Het document ‘BMA 12302’ beschrijft de bevraging over de beschikbaarheid van de nodige medische 

behandeling van een 5-jarig kind dat vesico-uretaral reflux heeft. Het antwoord luidt positief en geeft 

concreet aan in welk ziekenhuis verzoekers terecht kunnen, weliswaar een privaat ziekenhuis. 

Verzoekers halen niet aan dat zij over onvoldoende middelen beschikken en/of geen toegang hebben 

tot de arbeidsmarkt om een eigen bijdrage te kunnen betalen. Terwijl anderzijds in het “Fact Finding 

Report”, waarop de arts-adviseur zich steunt, ook het “Dhaka Medical College” beschrijft, zijnde het 

grootste publieke ziekenhuis van het land, en enkel “BTD 10” wordt gevraagd voor een consultatie voor 

degene die dat kunnen betalen en gratis is indien de zieke het niet kan betalen (pagina 22). 

 

Rekening houdend met de gunstige prognose voor het kind, zoals de eigen huisarts verklaart, en 

bijvoorbeeld dit ziekenhuis 2000 tot 3000 niet in het ziekenhuis verblijvende patiënten helpt, wegen de 

bevindingen van de verzoekers niet op tegen de concrete opzoekingen van de arts-adviseur, temeer 

zowel de arts-adviseur en verzoekers zich steunen op toch wat verouderde informatie en de gehele 

lezing van alle bronnen een vooruitgang van de medische zorgverlening in het herkomstland 
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vooropstellen. Overigens wordt het Apollo-ziekenhuis waar het ‘BMA 12302’ over spreekt, ook 

behandeld in het ‘Fact Finding Mission Report’ (pag. 25), waarop de arts-adviseur zich steunt. Die 

dokters werken enkel voor dat ziekenhuis en er is geen probleem met de voorzieningen voor medicatie. 

Een follow-up van de voorraad is voorhanden. De concrete kosten staan vermeld (pag. 25) en 

verzoekers tonen niet aan dat deze kosten de medische noden van hun kind verhinderen. Dit ‘Fact 

Finding Mission Report’ vermeldt overigens vele concrete andere bronnen over de problematiek. De 

bevindingen van de arts-adviseur vinden steun in het administratief dossier. Verzoekers maken niet 

aannemelijk dat er geen medische voorzieningen zijn, ontoegankelijk of onbeschikbaar zijn voor hun 

kind.  

 

De schending van de materiële motiveringsplicht en van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet is niet 

aangetoond. 

 

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

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

alle redelijkheid ingaat (RvS 17 december 2003, nr. 126.520). Verzoekers tonen geen onwettigheid aan. 

De bestreden beslissingen zijn kennelijk redelijk genomen. 

 

2.7. Verzoekers voeren in het kopje van hun middel de schending aan van het koninklijk besluit van 17 

mei 2007 zonder aan te duiden welk artikel van dit koninklijk besluit geschonden is.  

 

Volgens artikel 39/69, §1, tweede lid, 4°, van de Vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op straffe 

van nietigheid een uiteenzetting bevatten van de feiten en middelen ter ondersteuning van het beroep. 

 

Een middel moet een voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel hebben. Het 

moet de wijze waarop die rechtsregel wordt geschonden, omschrijven (RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; 

RvS 1 oktober 2004, nr. 135.618; RvS 17 december 2004, nr. 138.590). 

 

De verzoekers melden niet het precieze artikel dat zij geschonden achten, dus is dit onderdeel 

onontvankelijk. 

 

Evenmin leggen verzoekers uit hoe en op welke wijze artikel 52 van de Vreemdelingenwet en artikel 3 

van het EVRM zou geschonden zijn. In de mate dat zij een ontoegankelijkheid en onbeschikbaarheid 

van de medische noden voor het kind beschouwen als zijnde een inbreuk op artikel 3 van het EVRM, 

kan verwezen worden naar de eerdere bespreking van deze grieven.  

 

Het artikel 52 van de Vreemdelingenwet is overigens opgeheven.  

 

2.8. De Raad besluit dat het enig middel, zo ontvankelijk, ongegrond is. 

 

3. Korte debatten 

 

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

bestreden beslissingen kan leiden. 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.  
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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 achtentwintig oktober tweeduizend 

negentien door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. BEELEN 

 


