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 nr. 228 168 van 29 oktober 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: 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 VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 11 juli 2019 heeft 

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 28 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 

verklaard wordt en van de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, van 

dezelfde datum. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 16 juli 2019 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 2 september 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

24 september 2019. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter J. CAMU. 

 

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

de verzoekende partij en van advocaat L. VAN DE PUTTE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 8 april 2019 dient de verzoekende partij 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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1.2. Op 28 mei 2019 beslist de gemachtigde van de bevoegde minister (hierna: de gemachtigde) deze 

aanvraag ontvankelijk maar ongegrond te verklaren.  

 

Op dezelfde dag geeft hij de verzoekende partij een bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

Dit zijn de bestreden beslissingen.  

 

De eerste bestreden beslissing is de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9ter van de vreemdelingenwet ontvankelijk maar ongegrond wordt verklaard. De motivering 

van deze beslissing luidt als volgt:  

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 08.04.2019 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

K., F. (R.R.: 075080562679)  

nationaliteit: Albanië  

geboren te Shkoder op 05.08.1975  

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 K., F. De arts-adviseur evalueerde deze gegevens op 

16.05.2019 (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, Albanië.  

 

Derhalve dient de aanvraag ongegrond verklaard te worden. Derhalve 1) kan uit het voorgelegd 

medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt 

voor het leven of de fysieke integriteit, of 2) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden 

afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of 

vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van herkomst of het 

land waar de betrokkene gewoonlijk verblijft. Bijgevolg is niet bewezen dat een terugkeer naar het land 

van herkomst of het land waar de betrokkene gewoonlijk verblijft een inbreuk uitmaakt op de Europese 

richtlijn 2004/83/EG, noch op het artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 

(EVRM).” 

 

De tweede bestreden beslissing is het bevel om het grondgebied te verlaten en deze is als volgt 

gemotiveerd:  

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN   

 

Mevrouw,   

Naam + voornaam: K., F.   

geboortedatum: 05.08.1975   

geboorteplaats: Shkoder   

nationaliteit: Albanie   

 

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

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

om er zich naar toe te begeven, binnen 30 dagen na de kennisgeving. Het bevel om het grondgebied te 

verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 15  december 1980 betreffende 
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de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van  vreemdelingen en 

volgende feiten:  o Krachtens artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 15 december 1980, is hij een 

vreemdeling vrijgesteld  van de visumplicht die langer in het Rijk verblijft dan de maximale duur van 90 

dagen op een periode van  180 dagen voorzien in artikel 20 Uitvoeringsovereenkomst van Schengen: 

betrokkene verklaart in zijn asielprocedure op 01.02.2017 het grondgebied te hebben betreden. Op 

12.12.2018 werd  zijn asielprocedure afgesloten met een bevestigende beslissing tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en subsidiaire bescherming door de Raad voor Vreemdeilngenbetwistingen. Het 

toegestane verblijf van maximaal 90  dagen op 180 dagen is heden ruimschoots overschreden.” 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 9ter en 62 van 

de vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

de bestuurshandelingen van 29 juli 1991, van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van 

de Mens en de fundamentele vrijheden (hierna: het EVRM), van artikel 7, § 1, van het koninklijk besluit 

van 17 mei 2007 en van het zorgvuldigheidsbeginsel. Verder verwijt zij de verwerende partij een 

kennelijke beoordelingsfout.  

 

De verzoekende partij licht haar eerste middel als volgt toe:  

 

“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. 

15.05.2019 welke stelt dat de voor verzoekster noodzakelijke medische zorgen, waaronder opvolging en 

behandeling bij een psychiater en endocrinoloog beschikbaar zijn in Albanië, evenals psychologische en 

psychotherapeutische begeleiding voor PTSS, zodat er geen bezwaar is tegen een terugkeer van 

verzoekster naar Albanië. 

 

Met betrekking tot de beschikbaarheid van deze zorgen, verwijst de arts-adviseur enkel naar informatie 

verkregen via de niet publieke MedCOI-databank, die aan het dossier van verzoekster werd 

toegevoegd. 

 

Dergelijke informatie is evenwel niet accuraat, nu 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 in het land van 

herkomst (zie advies arts-adviseur dd. 15.05.2019, 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 algehele aanwezigheid en beschikbaarheid 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. 16.05.2019, 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 
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informatie aanwezig in de Med-COI-databank dan ook een onvolledig beeld geeft van de situatie van de 

medische zorgen in Albanië. 

 

Voorts wordt in het medisch advies verwezen naar informatie bekomen van lokale artsen die in het land 

van herkomst werken en uitgekozen werden door ambtenaren van het Nederlands Ministerie van 

Buitenlandse Zaken. 

 

Ook deze informatie is – net zoals de MedCOI-databank – niet publiek toegankelijk en kan dus 

onmogelijk gecontroleerd en geverifieerd worden. 

 

Ter zake geldt dezelfde opmerking dat de nodige medische zorgen in hoofde van verzoekster mogelijks 

wel beschikbaar zijn in het land van herkomst in één instelling, doch door verweerder geenszins werd 

aangetoond dat deze ook financieel toegankelijk zijn voor verzoekster! 

 

Idem voor wat betreft de opsomming van de voor verzoekster noodzakelijke medicatie. Het feit dat deze 

op een bepaald ogenblik geregistreerd werden in Albanië, geeft geen enkele zekerheid of deze 

medicatie in de realiteit daadwerkelijk te koop is in Albanië en/of deze ononderbroken beschikbaar of te 

koop 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 beschikbaar, 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 inhout van artikel 9ter Vw. en van de artikelen 2 en 

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

 

2.1.2. 

Betreffende de toegankelijkheid van de voor verzoekster noodzakelijke medische zorgen en medische 

opvolging in het land van herkomst, verwijst de arts-adviseur enerzijds vrijwel uitsluitend naar info 

opnieuw verkregen uit de niet publieke MedCoi databank en anderzijds naar een rapport betreffende 

Social Security Systems throughout the World van 2016 aangaande Albanië. 

 

Op grond van deze informatie stelt de arts-adviseur dat er in Albanië een universele ziekteverzekering 

bestaat, waarvan de bijdragen voor niet economisch actieven (werklozen, mensen die beroep doen op 

sociale ondersteuning, kinderen,...) betaald wordt door de staat. Iemand die verzekerend is zou niet 

hoeven betalen voor een consultatie en evenmin voor bepaalde medicatie of tests. 

 

Normaal gezien zou er een gedeeltelijke terugbetaling zijn voor de aankoop van medicatie bij de 

apotheker, afhankelijk van de overeenkomst tussen het ziekenfonds en het zorgcentrum waar de zorgen 

verstrekt werden. Mensen met een laag of inkomen zouden een gezondheidskaart verkrijgen waarmee 

ze gratis toegang hebben tot een medische behandeling. 

 

Betreffende de medische problematiek van verzoekster en haar nood aan mentale gezondheidszorg, 

verwijst de arts-adviseur naar het UHC Moeder Theresa dat een gespecialiseerde opvang heeft voor 

mentale problematieken en een uitgebreid scala van psychiatrische aandoeningen behandelt. De 

evolutie van de behandeling die in dit ziekenhuis geboden wordt, zou zich uitgebreid hebben naar 

andere ziekenhuizen over het land, zodat verzoekster zich zou kunnen aanbieden in verschillende 

centra voor opvolging van haar psychiatrische aandoening. 

 

Ook het bloedsuiker verlagend middel dat verzoekster gebruikt ter bestrijding van haar diabetes mellitus 

zou beschikbaar zijn in Albanië. 

 

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

voorleggen en zij niet zou aantonen geen toegang te hebben tot de arbeidsmarkt in Albanië, zodat zij 

kan instaan voor haar eventuele medische kosten. 

 

2.1.2. 

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

het beginsel van behoorlijk bestuur en de zorgvuldigheidsplicht schendt. 
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Dat de arts-adviseur immers poneert dat er in Albanië een universele ziekteverzekering bestaat, 

waarvan de bijdragen voor niet economisch actieven (werklozen, mensen die beroep doen op sociale 

ondersteuning, kinderen,...) betaald wordt door de staat. Iemand die verzekerend is zou niet hoeven 

betalen voor een consultatie en evenmin voor ‘bepaalde’ medicatie of tests. 

 

Bovendien zou er ‘normaal gezien’ een gedeeltelijke terugbetaling zijn voor de aankoop van medicatie 

bij de apotheker, afhankelijk van de overeenkomst tussen het ziekenfonds en het zorgcentrum en 

mensen met een laag of inkomen zouden een gezondheidskaart verkrijgen waarmee ze gratis toegang 

hebben tot een medische behandeling. 

 

Dat echter in het advies geenszins gespecifieerd wordt voor welke ‘bepaalde’ medicatie of tests niet 

dient betaald te worden, noch voor welke medische zorgen dit dan wel het geval is. Noch wordt 

ingegaan op de ‘gedeeltelijke’ terugbetaling van medicatie en meer bepaald wat het begrip gedeeltelijk 

inhoudt. Is dit het grootste deel van de medicatie of slechts een fractie van de kostprijs. 

 

Voorts werd door de arts-adviseur niet nagegaan of verzoeker een gezondheidskaart kan bekomen 

waarmee zij kosteloos medische behandelingen zou kunnen bekomen. 

 

Meer bepaald werd niet nagegaan wat onder ‘mensen met een laag inkomen’ wordt verstaan en/of 

verzoekster in haar individuele situatie hier onder valt en/of deze kosteloze behandeling ook geldt voor 

reeds bestaande medische aandoeningen of dit enkel van toepassing is voor aandoeningen die pas 

ontstaan zijn nadat een ziekteverzekering werd afgesloten. 

 

Evenmin werd onderzocht of de behandelingen welke verzoekster behoeft wel kosteloos zijn en of zij 

deze binnen een aanvaardbare straal van haar woonplaats kan bekomen. 

 

De arts-adviseur verwijst wel naar het UHC Moeder Theresa, doch dit bevindt zich in de hoofdstad 

Tirana, terwijl verzoekster afkomstig is van Shkoder en niet over de nodige financiële middelen beschikt 

om zich in de (dure) hoofdstad te gaan vestigen. 

 

Zonder nadere info te geven breidt de arts-adviseur de medische dienstverlening die in het UHC Moeder 

Theresa wordt verleend, zonder meer uit naar verschillende andere centra in het land die volgens 

eenzelfde aanpak zouden werken. Dit echter zonder na te gaan welke centra het betreft, waar deze 

gelokaliseerd zijn, of mensen met een gezondheidskaart aldaar kunnen behandeld worden enzovoort, 

enzovoort.. 

 

Dat de arts-adviseur aan de hand van de door hem verschafte zeer summiere informatie dan ook 

geenszins zomaar kan poneren dat verzoekster in het land van herkomst kan worden behandeld en 

mogelijks zelfs kosteloos, zonder de individuele situatie van verzoekster nader te onderzoeken en te 

onderzoeken of dit inderdaad het geval zal zijn. 

 

Evenmin wordt nader gespecifieerd wat het bedrag is van de uitkeringen bij ziekte, pensioenen en 

invaliditeit en of daarvan ook nog medische kosten kunnen worden betaald, o.m. gelet op het feit dat 

verzoekster weduwe is en dus geen partner heeft die haar financieel kan bijstaan. 

 

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

kan geenszins besloten worden tot de aanwezigheid en toegankelijk van de voor verzoeker 

noodzakelijke medische behandelingen. 

 

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

het motiveringsbeginsel. 

 

2.1.3.. 

Dat in tegenstelling tot wat de arts-adviseur beweert, het geenszins zeker is dat verzoekster in Albanië 

zal kunnen worden behandeld voor PTSS, nu uit het rapport van de World Health Organization 

betreffende psychische gezondheidszorg in Albanië blijkt dat er in het land amper psychiaters of 

geschoold personeel is voor de behandeling van psychische aandoeningen : 

 

“…The rate of professionals graduated last year in academic and educational institutions per 100.00 is 

as follows : no psychiatrist, 4.7 medical doctors, 10 nurses, 1.2 psychologists with at least 1 year training 
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in mental health care and 20.3 social workers with at least 1 year training in mental health care…Almost 

no psychologists, social workers or occupational therapists work in inpatient units or mental hospitals… 

Mental health legislation was approved in 1996… However, the implementation of the Mental Health 

legislation remains low, due to the inappropriate infrastructure (health, social and legal… 

In terms of training, only 2% of under-graduated training hours for medical doctors and nurses were 

devoted to psychiatry/mental health in the Faculties of Medicine and Nursing in the University (World 

Health Organization, ‘WHO-aims report on Mental Health system in Albania’, 

www.who.int/mental_health/albania_who_aims_report1a.pdf). 

 

Het is dan ook uitgesloten dat verzoekster een aangepaste psychiatrische behandeling zal kunnen 

bekomen voor haar ziekte, in weerwil met wat de arts-adviseur beweert. 

 

De informatie waarop de arts-adviseur zich baseert is overigens afkomstig uit de MedCoi-databank die – 

zoals reeds eerder uiteengezet – slechts een weergave geeft van de behandelingsmogelijkheden in één 

welbepaalde kliniek of gezondheidsinstelling en waaruit onmogelijk kan geconcludeerd worden dat 

verzoekster sowieso in Albanië kan behandeld worden voor haar medische problematiek. 

 

Bovendien is niet alleen de behandelingen van psychiatrische aandoeningen een probleem in Albanië, 

ook blijkt uit diverse andere rapporten dat de kwaliteit van de gezondheidszorg in Albanië 

benedenmaats is en de nodige medicijnen vaak ontbreken. Bovendien wordt door de artsen zelf vaak 

steekpenningen en onderhandse betalingen gevraagd, waardoor gezondheidszorg niet voor iedereen 

toegankelijk is : 

 

“…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 Albania”1. 

 

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

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

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

Nations, Albania, Increased and more equitable access tot quality basic services, Health)2. 

 

“…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). 

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, 

http://www.who.int/mental_health/albania_who_aims_report1a.pdf
http://www.un.org.al/
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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. 

The statistics reported by the Ministry of Health show that diseases that need long and expensive 

treatments such as blood related diseases, X-ray treatment, and intensive care cannot be effectively 

treated in Albania… the health infrastructure can not cope with the growing number of cancer-patients 

and mentally disabled persons” (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 bovendien uit objectieve én publiek toegankelijk informatie blijkt dat de gezondheidssector in 

Albanië één van de meest corrupte sectoren is en steekpenningen en onderhandse betalingen dienen te 

gebeuren aan artsen en medische zorgverstrekkers alvorens medische zorgen kunnen gebeuren. 

Ook medische zorgen en medicijnen, welke normalerwijze gratis door de overheid zouden moeten 

worden verleend, blijken in de praktijk geenszins kosteloos te zijn en patiënten moeten hiervoor wel 

degelijk betalen : 

 

“The reason for such behaviour is that consultants rely heavily on under-the-table payments to increase 

their income. Corruption is an unfortunate fact of life in Albania and it is a hard and difficult process to 

resolve the problem, especially in heathcare, over the short term. 

 

In summary, Albania remains one of the poorest countries in Europe with a sluggish economy and high 

unemployement rates. Albania spends around 6.1% of GDP on healthcare. Medical facilities in Albania 

are poor and there is a lack of specialists, medical equipment and pharmaceuticals. Moreover, hygiene 

standards are lower than the rest of Europe” (Problems and reality in health market of Albania and its 

management, 2016, zie https://www.uamd.edu.al/new/wp-content/uploads/2017/02/32.-Enis-Uruci.pdf). 

 

Dat verzoekster in haar aanvraag reeds naar diverse rapporten verwezen heeft waarin de erbarmelijke 

situatie van de gezondheidszorg in Albanië werd omschreven, evenals de welig tierende corruptie in de 

medische sector, doch de arts-adviseur hierop enkel repliceert dat het algemene bronnen betreft en 

geen specifieke documenten worden aangehaald die op verzoekster persoonlijk van toepassing zijn. 

Dat de arts-adviseur echter evenzeer gebruik maakt van algemene bronnen teneinde te concluderen dat 

verzoekster in Albanië kan worden behandeld en de behandeling ook toegankelijk zou zijn, zodat – in de 

optiek van de arts-adviseur – de door hem aangewende algemene bronnen evenmin kunnen worden 

weerhouden. 

 

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

zorgvuldigheidsbeginsel en het beginsel van behoorlijk bestuur. 

 

2.1.4. 

Dat de arts-adviseur voorts opmerkt dat verzoekster geen bewijs zou voorleggen dat zij 

arbeidsongeschikt is en zij geen toegang zou hebben tot de arbeidsmarkt in het land van herkomst, 

zodat zijzelf kan instaan voor de kosten van haar medische zorgen. 

 

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

mantelzorg behoeft, wat er op wijst dat zij geenszins in staat is om voor zichzelf te zorgen, laat staan te 

werken. 

 

Bovendien werd nooit aan verzoekster gevraagd om een bewijs voor te leggen of zij al dan niet 

arbeidsongeschikt is en wordt dergelijke vraag ook niet vermeld op het standaard medisch getuigschrift 

dat verplicht dient gebezigd te worden bij de aanvraag 9ter Vw. 

 

Uit de zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vloeit voort dat in beginsel geen feiten als bewezen of 

niet bewezen worden beschouwd zonder bij de betrokkene direct en persoonlijk inlichtingen te vragen of 

hem in de gelegenheid te stellen de stukken over te leggen die naar zijn oordeel zijn voorstelling van de 

feiten of van zijn toestand geloofwaardig maken (RvS., THIJS, nr. 24.651, 18 september 1984, R.W., 

1984-85, 946; LAMBRECHTS, W. Geschillen van bestuur, 43). 

 

Verweerder liet na dit te doen, waardoor hij de zorgvuldigheidsplicht geschonden heeft. 

 

http://www.vluchtelingenwerk.be/bestanden/CRI/cs-albania-en.pdf
http://www.vluchtelingenwerk.be/bestanden/CRI/cs-albania-en.pdf
https://www.uamd.edu.al/new/wp-content/uploads/2017/02/32.-Enis-Uruci.pdf
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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 informatie 

betreffende de actuele gezondheidstoestand van verzoekster en het feit of zij al dan niet 

arbeidsongeschikt is, waardoor de bestreden beslissing niet met de nodige zorgvuldigheid werd 

genomen en zij strijdig is met de algemene rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur en de 

zorgvuldigheidsplicht. 

 

Dat verzoekster bovendien weduwe is en dus geen partner heeft die in de mogelijkheid is om te werken 

en als zodanig de medische kosten van verzoekster te betalen of mee te helpen betalen. Dat het 

gegeven of verzoekster al dan niet arbeidsongeschikt is, dan ook cruciaal is bij de beoordeling van haar 

dossier. 

 

Dat bij gebrek aan de nodige informatie hieromtrent de bestreden beslissing dan ook niet op een 

zorgvuldige wijze werd genomen en deze dan ook dient vernietigd te worden. 

 

2.1.5. 

 

Dat verzoekster in haar aanvraag voldoende heeft aangetoond dat zij 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. 

 

2.1.6. 

 

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 kennelijke beoordelingsfout. 

 

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

bestuurshandelingen verplichten de administratieve overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de bestreden beslissing ten gronde liggen en dit op afdoende wijze. 

Het afdoend karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen 

dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben en dat ze draagkrachtig moet zijn. De 

aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. 

 

De belangrijkste bestaansreden van deze uitdrukkelijk motiveringsplicht bestaat erin dat de betrokkene 

in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze 

werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan of de overheid is uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan binnen de perken 
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van de redelijkheid tot haar beslissing is gekomen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou 

kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 30 

oktober 2014, nr. 228.963; RvS 17 december 2014, nr. 229.582). 

 

Uit de uiteenzetting van het middel blijkt dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden 

beslissing kent, maar dat zij van oordeel is dat deze motieven niet draagkrachtig zijn. In wezen voert zij 

de schending van de materiële motiveringsplicht aan en het middel zal dan ook verder worden 

onderzocht vanuit dit oogpunt. 

 

De motiveringsplicht reikt overigens niet zo ver dat de ambtenaar-geneesheer de motieven zou moeten 

weergeven die de grondslag voor zijn motieven vormen (RvS 14 juli 2016, nr. 12.064 (c)).   

 

Waar de verzoekende partij stelt dat de verwerende partij een manifeste beoordelingsfout zou gemaakt 

hebben, voert zij in wezen eveneens de schending aan van de materiële motiveringsplicht.  

 

De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in 

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 2008, 

nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206;  RvS 5 december 2011, nr. 216.669). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheidsplicht legt de overheid onder 

meer op om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat 

de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat zij met kennis 

van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221 475). 

 

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

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

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

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

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

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of het de feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en 

of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 

101.624). 

 

De verzoekende partij zet in haar eerste middel niet uiteen waarom of op welke wijze zij artikel 3 van het 

EVRM of artikel 7, § 1 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 geschonden acht. Dit onderdeel van 

het eerste middel is dan ook niet ontvankelijk.  

 

Artikel 9ter, §1, eerste lid, 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.” 

 

Deze bepaling houdt duidelijk twee onderscheiden mogelijkheden in wat betreft de ziekte voorgelegd 

door betrokkene, met name: 

- de ziekte houdt een reëel risico in voor het leven of voor de fysieke integriteit, of 

- de ziekte houdt een reëel risico in op onmenselijke of vernederende behandeling doordat er geen 

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

 

Deze twee verschillende mogelijkheden moeten onafhankelijk van elkaar worden getoetst (cfr. RvS 19 

juni 2013, nr. 223 961, RvS 28 november 2013, nrs. 225 632, 225 633 en RvS 16 oktober 2014, nr. 

228.778). Voor wat betreft de ziekte die een reëel risico voor het leven of de fysieke integriteit van de  

betrokkene vormt, stemt artikel 9ter, §1, eerste lid van de vreemdelingenwet overeen met artikel 3 van 

het EVRM en in die mate heeft de Belgische wetgever artikel 9ter aan de interpretatie van artikel 3 van 

het EVRM door het EHRM willen verbinden (RvS 29 januari 2014, nr. 226 251). De tweede mogelijkheid 

gaat echter verder en vereist dat onafhankelijk van het reële risico voor het leven of de fysieke 



  

 

 

RvV  X - Pagina 10 

integriteit, tevens wordt onderzocht of de ziekte aanleiding kan geven tot een reëel risico op een 

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer hiervoor geen adequate behandeling is in het land 

van herkomst of het land van verblijf. 

 

Overeenkomstig artikel 9ter, § 1, vijfde lid, van de vreemdelingenwet, dienen de hierboven besproken 

risico’s te worden beoordeeld door de ambtenaar-geneesheer, die hieromtrent advies verschaft ten 

behoeve van de bevoegde staatssecretaris of zijn gemachtigde.  

 

In casu blijkt uit de bestreden beslissing uitdrukkelijk verwijst naar het advies van de ambtenaar-

geneesheer van 16 mei 2019. Dit advies werd samen met de bestreden beslissing aan de verzoekende 

partij ter kennis gebracht. Zodoende maken de motieven van het advies van 16 mei 2019 integraal deel 

uit van de eerste bestreden beslissing, die er haar noodzakelijke grondslag in vindt. 

 

Het advies van 16 mei 2019 luidt als volgt: 

 

“NAAM: K., F. (R.R.: 075080562679) 

Vrouwelijk 

nationaliteit: Albanië 

geboren te Shkoder op 05.08.1975 

adres: (…)  

 

Ik kom terug op uw vraag voor evaluatie van het medische dossier voorgelegd door Mevr. K. F. in het 

kader van haar aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 08.04.2019.  

 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken: 

 

SMG d.d. 18/02/2019 van Dr. Bert Mariën (huisarts): diabetes mellitus type II, ernstige posttraumatische 

stress-stoornis met depressie en psychotische symptomen en diffuse psychosomatische klachten mede 

door de psychofarmaca — medicatie: Lormetazepam, Metformin, Omeprazole, Paracetamol en 

Sipralexa 

 

2 ongedateerde intake formulieren van een "Huisartsen Groepspraktijk" en/of het Vluchthuis Gent-

Eeklo? met vermelding van medicatie en lichamelijke klachten 

 

Ongedateerde vraag voor een nieuwe afspraak voor bloedafname en bij Dr. Heleen Luyckx (huisarts) 

 

- Getuigschriften voor verstrekte hulp d.d. 16/09/2017 en 20/11/2017 van Dr. Brigitte Caura (huisarts) 

Medisch attest d.d. 01/02/2019 van Dr. Louis De Nys (huisarts): opvolging sinds 10/07/2018 na slagen 

en verwondingen van de ex-partner, depressieve klachten met psychotische kenmerken en 

doorverwijzing naar psychiater Dr. Van Ooteghem 

Consultatieverslag d.d. 10/08/2018 van Dr. Philippe Van Ooteghem (psychiater) van de raadpleging op 

08/08/2018: taalprobleem en transculturele problematiek maakt psychologische/psychotherapeutische 

ondersteuning irrealistisch, proeftherapie met Abilify, Sipralexa en Lormetazepam en stop Olanzapine, 

 

Uit de ter staving van de aanvraag voorgeleade medische stukken weerhoud ik dat het gaat om een 43-

jarige vrouw met: 

 

1) Niet-insuline behoevende suikerziekte (diabetes mellitus type 2) 

2) Posttraumatische stress-stoornis (PTSS) met depressieve en psychotische symptomen (visuele 

hallucinaties) en diffuse lichamelijke klachten van psychische oorsprong (= psychosomatisch) en te 

wijten aan de psychofarmaca zelf 

 

Als actuele medicatie weerhoud ik: 

 

Metformine (Metformin), een bloedsuiker verlagend middel 

Omeprazole (Omeprazole), een maagzuurremmend middel 

Lormetazepam (Lormetazepam), een angstverlagend/kalmeer-/slaapmiddel van het type 

Benzodiazepine Escitalopram (Sipralexa), een antidepressivum van het type SSRI 

Paracetamol (Paracetamol), een pijnstillend/koortswerend middel 

Uit het voorgelegde medische dossier blijkt geen medische contra-indicatie om te reizen, noch een 

medische indicatie voor gehele arbeidsongeschiktheid. 
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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 21/07/2017 met het unieke referentienummer BMA 9586 

- Aanvraag Medcoi van 31/07/2017 met het unieke referentienummer BMA 9585 

- Aanvraag Medcoi van 09/12/2016 met het unieke referentienummer BMA 8920 

- Aanvraag Medcoi van 28/08/2017 met het unieke referentienummer BMA 9940 

 

2. Overzicht met beschikbare medicatie voor Mevr. K. in Albanië volgens recente MedCOI-dossiers. 

 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat opvolging en behandeling bij een psychiater en een 

endocrinoloog beschikbaar zijn in Albanië, evenals psychologische en psychotherapeutische 

begeleiding voor een PTSS. 

 

Lormetazepam is niet beschikbaar. Het kan vervangen worden door zijn analogen2, Lorazepam of 

Oxazepam, die wel beschikbaar zijn in Albanië. 

 

Escitalopram, Omeprazoi, Paracetamol en Metformine zijn beschikbaar. 

 

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. 

Het gezondheidssysteem in Albanie is vastgelegd door de "Health Care Law" met het Ministerie van   

"VPoulkbsligce Hzoenaldthh eInids taitlust eb"e leann glorkijkaslete a vuetorarintetwiteono rddee 

lvijokoer cnoaôarmdsintea tpoar.r tDnaearsm. aDaes tw zeijtn v haent 1"9H9e4a l"tOh nIn Hsueraaltnhc 

Ien sFuurnadn"c, eh eint   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.3 Toch evolueert heden de gezondheidszorg van een 

gecentraliseerd naar een meer gedecentraliseerd systeem evenwel met dezelfde partners.4  

 

Er bestaat in Albanie 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 de ziektefonds 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. Personen die terugkeren naar hun thuisland worden evenmin uitgesloten uit het 

systeem.   Op gebied van sociale zekerheid zijn er verschillende vergoedingen zoals uitkeringen bij 

ziekte, pensioenen en invaliditeitsuitkeringen bij definitieve arbeidsongeschiktheid. Mevr. K. heeft nood 
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aan mentale gezondheidszorg. In het kader van de psychiatrische hulp is er een grote evolutie met een 

"open deur" benadering. Dit houdt in dat de zorg breder gezien wordt dan alleen institutionalisering. Het 

UHC Moeder Theresa heeft een gespecialiseerde opvang voor mentale problematiek en   behandelt een 

uitgebreid scala van psychiatrische aandoeningen gaande van schizofrenie,   

persoonlijkheidsstoornissen, depressie tot verslavingsproblematiek. Het beschikt zowel over gesloten 

afdelingen als ambulante en open verzorging. Tevens beschikken ze over de nieuwste generatie van 

psychofarmaca. De evolutie van de behandeling die in dit ziekenhuis geboden wordt, heeft zich 

uitgebreid naar andere ziekenhuizen  over het land, met vooral aandacht voor een open rehabilitatie van 

mentale aandoeningen. In dit kader kan betrokkene zich aanbieden in verschillende centra voor 

opvolging van haar psychiatrische aandoening.  Betrokkene lijdt ook aan niet-insuline behoevende 

diabetes mellitus. Het bloedsuiker verlagend middel dat zij  hiervoor neemt is beschikbaar in Albanië.    

 

Bovendien legt betrokkene geen attest van arbeidsongeschiktheid voor. Er zijn ook geen elementen in 

het dossier die erop wijzen dat zij, op 43-jarige leeftijd, 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 

eventuele kosten die  gepaard gaan met de noodzakelijke hulp en opvolging.    

 

De advocaat van betrokkene haalt het probleem van steekpenningen en corruptie aan waardoor 

medische zorgen duur en niet toegankelijk zouden zijn. De advocaat haalt hiervoor een aantal algemene 

bronnen aan. Zij haalt geen documenten aan die op betrokkene persoonlijk van toepassing zijn. Wat 

betreft de verwijzing naar corruptie dient gesteld: 

“Het EHRM heeft geoordeeld dat een eventualiteit van slechte behandelingen wegens een instabiele 

conjunctuur in een land op zich niet leidt tot een inbreuk op art. 3 EVRM (zie: EHRM 30 oktober 1991, 

Vilvarajah en cons./Verenigd Koninkrijk, § 111) en dat, wanneer de bronnen waarover het beschikt, een 

algemene situatie beschrijven, de specifieke beweringen van een verzoekende partij in een geval 

moeten worden gestaafd door andere bewijselementen (zie: EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 

9;EHRM 28 februari 2008, Saadi/Italië, § 131; EHRM 4 februari 2005, Mamatkulov en Askarov/ Turkije, 

§73; EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije §68).” 

Ook betreffende de andere aangehaalde bronnen kan gesteld worden dat er uit de aangebrachte 

informatie geen indicatie is dat de zorgen voor de specifieke situatie van betrokkene niet toegankelijke 

zouden zijn.  

 

Conclusie: 

Uit het voorgelegde medische dossier kan ik besluiten dat de diabetis mellitus type 2 en de PTSS bij 

mevr. Kaja geen reëel risico inhouden voor haar leven of fysieke integriteit, noch een reëel risico op een 

onmenselijke of vernederende behandeling, gezien opvolging en behandeling beschikbaar en 

toegankelijk zijn in Albanië. Derhalve is er vanuit medisch standpunt dan ook geen bezwaar tegen een 

terugkeer naar het herkomstland of het land van terugname, met name Albanië.” 

 

Uit het voormelde medische advies blijkt dat de ambtenaar-geneesheer en met hem de gemachtigde, 

wel degelijk uitdrukkelijk heeft gemotiveerd met betrekking tot de beide toepassingsgevallen van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet. 

 

De verzoekende partij stelt in haar eerste middel vooreerst dat de informatie waarop de ambtenaar-

geneesheer zich baseert niet accuraat is, nu 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 in het land van herkomst. Het is 

volgens de verzoekende partij perfect mogelijk 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 algehele 

aanwezigheid en beschikbaarheid van medische zorgen in Albanië is volgens de verzoekende partij dan 

ook niet correct. 

 

De Raad herhaalt dat artikel 9, §1, eerste lid van de vreemdelingenwet het heeft over “een reëel risico 

(…) op onmenselijke of vernederende behandeling doordat er geen adequate behandeling beschikbaar 

is in het land van herkomst of het land van verblijf”. Deze bepaling voorziet dus niet dat een bepaalde 

behandeling of medicatie beschikbaar moet zijn over het hele grondgebied van het land van herkomst of 

verblijf, maar louter “in het land van herkomst of het land van verblijf”. De verzoekende partij betwist in 

casu niet dat de voor haar noodzakelijke medische behandeling en medicatie wel degelijk beschikbaar 

is in het door de MedCOI informatie vermelde ziekenhuis in Tirana en dus in het land van herkomst. Uit 

de verdere bespreking van het eerste middel zal blijken dat de verzoekende partij bovendien niet 
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aannemelijk maakt dat de verwijzing naar de beschikbaarheid van de noodzakelijke medische zorgen in 

dit ene ziekenhuis in Tirana kennelijk onredelijk is.  

 

De verzoekende partij stelt verder dat de MedCOI-databank geen informatie biedt met betrekking tot de 

toegankelijkheid van de beschreven behandelingen. Tevens is het volgens haar mogelijk dat een 

bepaalde medische behandeling voorhanden is in een gezondheidsinstelling, maar niet steeds 

ononderbroken, wegens bijvoorbeeld onvoldoende stock of gebrekkige leveringen van medicijnen. Ook 

dienaangaande doet de MedCOI-databank volgens de verzoekende partij geen uitspraak. Ook deze 

informatie is volgens de verzoekende partij – net zoals de MedCOI-databank – niet publiek toegankelijk 

en kan dus onmogelijk gecontroleerd en geverifieerd worden.  Het feit dat de noodzakelijke medicatie op 

een bepaald ogenblik geregistreerd werd in Albanië, geeft volgens de verzoekende partij geen enkele 

zekerheid of deze medicatie in de realiteit daadwerkelijk te koop is in Albanië en/of deze ononderbroken 

beschikbaar of te koop zijn. 

 

Vooreerst stelt de Raad vast dat, zoals de verzoekende partij terecht stelt, in het MedCOI-project 

inderdaad informatie wordt verzameld over de beschikbaarheid van medische behandelingen, en niet 

over de toegankelijkheid ervan. Dit staat overigens ook vermeld in voetnoot 1 van het advies van de 

ambtenaar-geneesheer van 16 mei 2019. Voor wat de bespreking van de toegankelijkheid van de 

noodzakelijke medische zorgen betreft verwijst de ambtenaar-geneesheer echter naar allerlei andere 

originele bronnen, waarnaar weliswaar in MedCOI II wordt verwezen, zoals vermeld in voetnoten 3 tot 

en met 10 van het voornoemde advies: “Country Fact sheet Access to Healthcare: Albania”, “Fact 

finding Mission rapport: Albania”, en “Social Security Systems throughout the Woirld 2016: Albania”. 

Voor zover de verzoekende partij laat uitschijnen dat ambtenaar-geneesheer louter zou verwijzen naar 

de MedCOI-databank voor wat betreft de toegankelijkheid klopt dit dus niet. Bovendien is uit 

bovenstaande bespreking al gebleken dat niet betwist is dat de noodzakelijke medische behandelingen 

wel degelijk beschikbaar zijn in het land van herkomst. Waar de verzoekende partij stelt dat niet blijkt dat 

deze ononderbroken beschikbaar is in Albanië maakt de verzoekende partij op geen enkele concrete 

wijze aannemelijk dat het tegendeel het geval zou zijn. Uit artikel 9, § 1, eerste lid, van de 

vreemdelingenwet valt overigens ook niet af te leiden dat de gemachtigde dit zou moeten nagaan. 

Indien de verzoekende partij van oordeel is dat de noodzakelijke medische behandeling niet 

ononderbroken beschikbaar is in het land van herkomst staat het haar vrij deze bewering te staven. In 

casu beperkt zij zich echter tot loutere (hypothetische) beweringen, die zij niet op enige concrete wijze 

aannemelijk maakt. Waar de verzoekende partij stelt dat de informatie afkomstig uit de MedCOI-

databank niet-publiek is en dus niet kan gecontroleerd worden, merkt de Raad op dat de stukken 

waarnaar de ambtenaar-geneesheer verwijst in zijn advies, namelijk met nummer BMA 9586, BMA 

9585, BMA 8920, en BMA 9940, zich in het administratief dossier bevinden en de verzoekende partij er 

dus wel degelijk kennis van heeft of kon hebben.  

 

Voor wat de toegankelijkheid van de noodzakelijke medische behandeling betreft, stelt de verzoekende 

partij dat in het advies van de ambtenaar-geneesheer vrijwel uitsluitend wordt verwezen naar info 

opnieuw verkregen uit de niet publieke MedCOI-databank en anderzijds naar een rapport betreffende 

Social Security Systems throughout the World van 2016 aangaande Albanië. Uit bovenstaande 

bespreking is al gebleken dat de ambtenaar-geneesheer niet louter naar deze bronnen verwijst, maar 

nog andere originele bronnen vermeldt.  

 

Waar de verzoekende partij stelt dat in het advies van de ambtenaar-geneesheer geenszins 

gespecifieerd wordt voor welke ‘bepaalde’ medicatie of tests niet dient betaald te worden en niet wordt 

nagegaan of zij al dan niet een gezondheidskaart kan bekomen en niet werd nagegaan wat onder 

‘mensen met een laag inkomen’ wordt verstaan en of zij in haar individuele situatie hier onder valt, merkt 

de Raad op dat de verantwoordelijkheid van de gemachtigde niet zo ver reikt. De verwerende partij 

moet motiveren waarom zij van oordeel is dat de noodzakelijke medische zorgen toegankelijk zijn in het 

land van herkomst, wat zij in casu ook gedaan heeft. Indien de verzoekende partij van oordeel is dat dit 

niet het geval is voor haar specifieke geval, staat het haar vrij hiervan de nodige bewijzen bij te brengen. 

In casu laat de verzoekende partij dit echter na, en beperkt zij zich tot kritiek op de motivering van de 

verwerende partij. Zij maakt echter helemaal niet aannemelijk dat de volgens de verwerende partij 

toegankelijke medische behandelingen specifiek voor haar toch niet toegankelijk zouden zijn.  

 

Waar de verzoekende partij het heeft over het al dan niet kosteloos zijn van de noodzakelijke 

behandelingen in Albanië, maakt zij niet aannemelijk dat het motief dat stelt dat zij geen attest van 

arbeidsongeschiktheid voorlegt en er geen elementen zijn in het dossier die erop wijzen dat zij geen 

toegang zou hebben tot de arbeidsmarkt in Albanië, kennelijk onredelijk zou zijn. Overigens stelt de 
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ambtenaar-geneesheer niet enkel vast dat er geen attest van arbeidsongeschiktheid voorligt, doch stelt 

hij ook vast dat uit het medische dossier geen indicatie blijkt voor een gehele arbeidsongeschiktheid. 

Hieruit blijkt aldus dat de medische situatie van de verzoekende partij op dit punt werd beoordeeld. De 

verzoekende partij stelt dat uit de door haar voorgelegde attesten blijkt dat zij mantelzorg nodig heeft en 

dat zulks dan ook inhoudt dat zij niet kan werken. De Raad moet echter vaststellen dat ‘mantelzorg’ niet 

gelijk staat met ‘werkonbekwaam’. De verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat zij enig attest heeft 

voorgelegd waaruit zou blijken dat zij werkonbekwaam zou zijn. Voorts kan de verzoekende partij niet 

worden gevolgd waar zij van oordeel is dat het aan de verwerende partij toekwam om een bewijs van 

arbeidsongeschiktheid te vragen. Het is de verzoekende partij die haar aanvraag moet stofferen en er 

dus ook voor moet zorgen om alle mogelijke bewijsstukken bij te brengen. De voornoemde motieven 

van de bestreden beslissing zijn dan ook niet kennelijk onredelijk.  

 

De verzoekende partij stelt verder dat evenmin werd onderzocht of zij de behandelingen wel binnen een 

aanvaardbare straal van haar woonplaats kan bekomen. Het ziekenhuis waarnaar in de MedCOI-

informatie wordt verwezen bevindt zich volgens haar immers in Tirana. De verzoekende partij maakt 

echter op geen enkele concrete wijze aannemelijk dat dit ziekenhuis voor haar te ver zou zijn om te 

bezoeken. Zij brengt geen enkel concreet element bij waaruit zou blijken dat het voor haar erg moeilijk 

of onmogelijk zou zijn om dit ziekenhuis te bezoeken. Dit blijkt ook niet uit enig element van het 

administratief dossier. Ook op dit punt maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat de motivering 

van de bestreden beslissing kennelijk onredelijk zou zijn. 

 

De verzoekende partij stelt verder dat het helemaal niet zeker is dat zij in Albanië zal kunnen worden 

behandeld voor PTSS, nu uit het rapport van de World Health Organization betreffende psychische 

gezondheidszorg in Albanië blijkt dat er in het land amper psychiaters of geschoold personeel is voor de 

behandeling van psychische aandoeningen. Ook blijkt volgens haar uit diverse andere rapporten dat de 

kwaliteit van de gezondheidszorg in Albanië ondermaats is en de nodige medicijnen vaak ontbreken. 

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

waardoor gezondheidszorg niet voor iedereen toegankelijk is. Zij heeft het ook over het feit dat Albanië 

slecht scoort wat betreft gezondheidszorg vergeleken met andere landen in Zuid-Oost Europa, en er 

grote uitdagingen zijn op dit gebied.  

 

De Raad stelt vast dat het rapport waarnaar de verzoekende partij verwijst, namelijk het rapport van de 

World Health Organization betreffende psychische gezondheidszorg in Albanië, dateert van 2006. 

Voorts dient opgemerkt te worden dat de verzoekende partij een aantal citaten weergeeft uit bepaalde 

rapporten zonder daarbij te vermelden van wanneer deze rapporten dateren. Er wordt wel verwezen 

naar een web-link, maar de Raad stelt echter vast dat de aangegeven links niet werken en dat het dus 

onmogelijk is om na te gaan wat de gehele context is van de vermelde citaten en van wanneer deze 

informatie dateert. De ambtenaar-geneesheer heeft zich in zijn advies onder meer gebaseerd op 

rapporten die dateren van 2016 en 2017 en die zijn dan ook veel recenter. Het is dan ook niet kennelijk 

onredelijk van de ambtenaar-geneesheer op zich op deze recente rapporten te baseren bij het nemen 

van zijn advies. Voor wat de kwaliteit van de gezondheidszorg in Albanië betreft en het feit dat er 

corruptie is, bevat het advies van de ambtenaar-geneesheer verder expliciete motieven, namelijk:  

 

“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. (…) De advocaat van betrokkene haalt het probleem van 

steekpenningen en corruptie aan waardoor medische zorgen duur en niet toegankelijk zouden zijn. De 

advocaat haalt hiervoor een aantal algemene bronnen aan. Zij haalt geen documenten aan die op 
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betrokkene persoonlijk van van toepassing zijn. Wat betreft de verwijzing naar corruptie dient gesteld: 

“Het EHRM heeft geoordeeld dat een eventualiteit van slechte behandelingen wegens een instabiele 

conjunctuur in een land op zich niet leidt tot een inbreuk op art. 3 EVRM (zie: EHRM 30 oktober 1991, 

Vilvarajah en cons./Verenigd Koninkrijk, § 111) en dat, wanneer de bronnen waarover het beschikt, een 

algemene situatie beschrijven, de specifieke beweringen van een verzoekende partij in een geval 

moeten worden gestaafd door andere bewijselementen (zie: EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 

9;EHRM 28 februari 2008, Saadi/Italië, § 131; EHRM 4 februari 2005, Mamatkulov en Askarov/ Turkije, 

§73; EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije §68).” 

 

De verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat deze motieven, in hun geheel genomen, kennelijk 

onredelijk zouden zijn. Bovendien maakt zij, zoals hierboven reeds aangehaald, niet aannemelijk dat zij 

in haar specifieke geval zal geconfronteerd worden met corruptie of slechte kwaliteit van zorgen, of dat 

er in haar specifieke geval meer risico toe zou zijn.  

 

De Raad stelt verder vast dat de verzoekende partij de overige, uitgebreide motieven van de bestreden 

beslissing niet betwist. Zij blijven dan ook overeind.  

 

Uit voorgaande bespreking is gebleken dat de verzoekende partij de schending van de door haar 

opgeworpen bepalingen en beginselen niet aannemelijk heeft gemaakt, noch heeft zij aannemelijk 

gemaakt dat de bestreden beslissing op kennelijk onredelijke wijze werd genomen.  

 

Het eerste middel is, voor zover ontvankelijk, niet gegrond.  

 

 

2.2.1. In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 2 en 3 van 

de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen van 29 juli 1991, en van de 

artikelen 74/11 en 74/13 van de vreemdelingenwet.  

 

De verzoekende partij licht haar tweede middel als volgt toe: 

 

2.2. Overeenkomstig artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn 2008/115/EG zijn de staten verplicht om bij een 

uitwijzingsbeslissing o.a. rekening te houden met de het hoger belang van het kind, het gezins- en 

familieleven de gezondheidstoestand van de betrokkenen, zoals tevens omgezet naar Belgisch recht via 

artikel 74/13 Vw. : 

 

« Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger berlang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de 

betrokken onderdaan van een derde land ». 

 

Ook artikel 74/11, §3 Vw. bepaalt dat het bevel om het grondgebied te verlaten niet kan ingaan tegen 

bepalingen betreffende het recht op internationale bescherming, zoals gedefinieerd in de artikelen 9ter, 

48/3 en 48/4 Vw. 

 

Dat in casu verweerder het bevel om het grondgebied te verlaten enkel gemotiveerd heeft op basis van 

het feit dat verzoekster een visumvrije vreemdeling is wiens toegestane verblijf van maximaal 90 dagen 

op 180 dagen ruimschoots overschreden is. 

 

Dat hieruit dan ook niet blijkt of verweerder rekening heeft gehouden met de gezondheidstoestand van 

verzoekster conform artikel 74/13 Vw. en artikel 8 EVRM bij het afleveren van dit bevel om het 

grondgebied te verlaten. 

 

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

artikelen 74/11 en 74/13 Vw.” 

 

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

bestuurshandelingen verplichten de administratieve overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de bestreden beslissing ten gronde liggen en dit op afdoende wijze. 

Het afdoend karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen 

dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben en dat ze draagkrachtig moet zijn. De 

aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. 
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De belangrijkste bestaansreden van deze uitdrukkelijk motiveringsplicht bestaat erin dat de betrokkene 

in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze 

werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan of de overheid is uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan binnen de perken 

van de redelijkheid tot haar beslissing is gekomen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou 

kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 30 

oktober 2014, nr. 228.963; RvS 17 december 2014, nr. 229.582). 

 

Artikel 74/11 van de vreemdelingenwet bepaalt:  

 

“§ 1 De duur van het inreisverbod wordt vastgesteld door rekening te houden met de specifieke 

omstandigheden van elk geval. 

 

De beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod van maximum drie jaar in volgende 

gevallen:  

 

1°  indien voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan of; 

 

2°  indien een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd. 

 

De maximale termijn van drie jaar bedoeld in het tweede lid wordt op maximum vijf jaar gebracht indien: 

1° de onderdaan van een derde land fraude heeft gepleegd of andere onwettige middelen heeft 

gebruikt, teneinde toegelaten te worden tot het verblijf of om zijn recht op verblijf te behouden. 

2° de onderdaan van een derde land een huwelijk, een partnerschap of een adoptie uitsluitend heeft 

aangegaan om toegelaten te worden tot verblijf of om zijn recht op verblijf in het Rijk te behouden. 

 

De beslissing tot verwijdering kan gepaard gaan met een inreisverbod van meer dan vijf jaar, indien de 

onderdaan van een derde land een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde of de nationale 

veiligheid. 

 

§ 2 De minister of zijn gemachtigde onthoudt zich er van een inreisverbod op te leggen wanneer hij het 

verblijf van de onderdaan van een derde land overeenkomstig artikel 61/3, § 3, of 61/4, § 2 beëindigt, 

onverminderd § 1, tweede lid, 2°, op voorwaarde dat hij geen bedreiging vormt voor de openbare orde of 

nationale veiligheid. 

 

De minister of zijn gemachtigde kan zich onthouden van het opleggen van een inreisverbod in 

individuele gevallen, omwille van humanitaire redenen. 

 

§ 3 Het inreisverbod treedt in werking de dag waarop de beslissing met betrekking tot het inreisverbod 

wordt betekend. 

 

Het inreisverbod kan niet ingaan tegen de bepalingen betreffende het recht op internationale 

bescherming, zoals gedefinieerd in de artikelen 9ter, 48/3 en 48/4.” 

 

In casu betreft de bestreden beslissing geen inreisverbod. De aangehaalde schending van artikel 74/11 

van de vreemdelingenwet is dan ook niet relevant en onontvankelijk.  

 

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet bepaalt:  

 

“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land.” 

 

De verzoekende partij betoogt in haar tweede middel dat de verwerende partij het bevel om het 

grondgebied te verlaten enkel gemotiveerd heeft op basis van het feit dat zij een visumvrije vreemdeling 

is wiens toegestane verblijf van maximaal 90 dagen op 180 dagen ruimschoots overschreden is. Hieruit 

blijkt volgens de verzoekende partij dan ook niet of de verwerende partij rekening heeft gehouden met 

de gezondheidstoestand van de verzoekende partij conform artikel 74/13 van de vreemdelingenwet en 

artikel 8 van het EVRM bij het afleveren van dit bevel om het grondgebied te verlaten. 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 17 

De Raad stelt vast dat het bevel om het grondgebied te verlaten werd genomen en ter kennis gebracht 

op dezelfde moment als de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet ontvankelijk, doch ongegrond werd verklaard. Uit deze beslissing 

blijkt dat de medische toestand van de verzoekende partij wel degelijk in overweging werd genomen.  

 

Wat betreft het feit dat geen rekening zou gehouden zijn met artikel 8 van het EVRM maakt de 

verzoekende partij op geen enkele concrete wijze aannemelijk dat zij in België over een privé- of 

familieleven beschikt. Zij maakt dan ook op geen enkele wijze aannemelijk dat de verwerende partij 

hiermee rekening had moeten houden bij het nemen van de bestreden beslissing.  

 

Uit voorgaande bespreking is gebleken dat de verzoekende partij de schending van de door haar 

opgeworpen bepalingen en beginselen niet aannemelijk heeft gemaakt, noch heeft zij aannemelijk 

gemaakt dat de bestreden beslissing op kennelijk onredelijke wijze werd genomen.  

 

Het tweede middel is, voor zover ontvankelijk, niet gegrond.  

 

 

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 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig oktober tweeduizend 

negentien door: 

 

mevr. J. CAMU, kamervoorzitter, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT J. CAMU 

 


