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 nr. 228 821 van 18 november 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: 1. X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. SAMPERMANS 

Koningin Astridlaan 46 

3500 HASSELT 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X in eigen naam en als wettelijk vertegenwoordiger van haar 

minderjarig kind X, die verklaren van Albanese nationaliteit te zijn, op 5 juli 2019 hebben ingediend om 

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

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 14 

februari 2019, waarbij de aanvraag 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 ontvankelijk doch ongegrond verklaard wordt. De bestreden beslissing 

werd aan verzoekers ter kennis gebracht op 11 juni 2019. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 8 augustus 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 september 

2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat M. SAMPERMANS 

verschijnt voor verzoekers en van advocaat J. TASSENOY, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 20 december 2017 dienden verzoekers een verzoek om internationale bescherming in bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken. Dit beschermingsverzoek steunde op de ernstige problemen met de familie N. 
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Op 30 maart 2018 weigerde het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

(hierna: het CGVS) internationale bescherming aan verzoekers. 

 

Op 23 mei 2018 dienden verzoekers een tweede beschermingsverzoek in bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken en op 30 mei 2018 werd dat beschermingsverzoek onontvankelijk bevonden door 

het CGVS wegens een gebrek aan nieuwe elementen. Dit beschermingsverzoek steunde eveneens op 

de ernstige problemen met de familie N. 

 

Op 6 juli 2018 dienden verzoeker T. Ed., en T.E., beiden vertegenwoordigd door hun moeder, een 

verzoek om internationale bescherming in. Op 28 september 2018 beëindigde het CGVS de 

behandeling van het verzoek omdat er geen gevolg was gegeven aan de oproeping voor het persoonlijk 

onderhoud. Bij arrest nr. 216 351 van 4 februari 2019 bevestigde de Raad de beslissing tot beëindiging 

van de behandeling van het verzoek. 

 

Op 14 december 2018 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). 

 

Op 12 februari 2019 bracht de arts-adviseur een medisch advies uit. Dit luidt als volgt: 

 

“NAAM: T., S. (R.R.: […]) Vrouwelijk nationaliteit: Albanië geboren te G. op […]1966 

adres: […] KAPELLEN 

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 14-12-2018. 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken: 

- Standaard Medisch Getuigschrift d.d. 11-12-2018 van Dr. VH, arts Fedasil, met de volgende 

informatie: 

o Voorgeschiedenis van tweemaal sectio 

o Huidige pathologie: diabetes mellitus type 2 en depressie 

o Medicamenteuze behandeling: Metformine, Trazodone, Atorvastatine 

o Psychotherapie om de 2 weken 

- Verslag psycholoog d.d. 8-11-2018: klinische depressie ontstaan door conflict waarvoor zij haar land 

ontvlucht is 

Uit de aangeleverde medische documenten kunnen we het volgende besluiten: 

- Het betreft hier een dame van heden 54 jaar afkomstig uit Albanië 

Als pathologie weerhouden we een depressie heden onder psychotherapie en een diabetes type 2 

medicamenteus behandeld 

- Als medicatie weerhouden we: 

o Metformine, voor de diabetes 

o Trazodone, antidepressivum, meestal als slaapmedicatie 

o Atorvastatine, tegen de cholesterol 

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

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

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

administratief 

dossier van de betrokkene): 

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

Aanvraag Medcoi van 14-8-2018 met het unieke referentienummer 9920 

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

2, In bijlage 2 wordt de beschikbaarheid van de medicatie aangetoond. Van Atorvastatine zijn geen 

gegevens van beschikbaarheid gekend, maar dit kan zonder problemen vervangen worden door 

Simvastatine, een gelijkwaardig analoog statine van dezelfde farmacologische groep. 

Uit deze Informatie kan geconcludeerd worden dat betrokkene , een dame uit Albanië van heden 63 jaar 

in haarthuisland verder kan opgevolgd worden voor haar diabetes, vermits specialisten met kennis van 

diabetes  beschikbaar zijn evenals de noodzakelijke bloedcontroles. Voor haar psychische problematiek 

kan de  psychotherapie verdergezet worden vermits er beroep kan gedaan, worden op psychologen, De 

noodzakelijke  medicatie zoals Metformine, Trazodone en Simvastatine is beschikbaar.   

Vanuit het oogpunt van beschikbaarheid van de zorg is er geen tegenindicatie voor terugkeer naar 

Albanië.   

Toegankelijkheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst:   
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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 aanvraagster in staat stelt om de vereiste zorgen te  bekomen. Het gaat er niet om zich 

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

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

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

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

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

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

 

Het gezondheidssysteem in Albanië is vastgelegd door dé "Health Care Law" met het Ministerie van  

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

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

Health Insurance in  the Republic of Albania" stelt dat gezondheidszorg is gebaseerd op solidariteit, 

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

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

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

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

een meer gedecentraliseerd systeem evenwel met dezelfde partners.3 

Er bestaat in Albanië een universele ziekteverzekering voor personen die in Albanië verblijven. Voor 

mensen die niet economisch actief zijn (werkloze mensen, mensen die beroep doen op sociale 

ondersteuning, kinderen,  betaalt de staat de bijdragen.4  Iemand die verzekerd Is hoeft in de primaire 

gezondheidszorg niet te betalen voor een consulatie, en evenmin  voor bepaalde medicatie of tests. 

Normaal gezien krijgt de patiënt ook een gedeeltelijke terugbetaling voor de  medicatie die hij aankoopt 

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

-zorgen «versterkt werden.5  Dankzij de ziekteverzekering kunnen mensen met een laag of geen 

inkomen een 'gezondheidskaart' verkrijgen  die hun status bevestigt en hiermee hebben ze gratis 

toegang tot een medische behandeling.6   

 

Het Albanese staatsstelsel voor gezondheidszorg is verdeeld in drie niveaus:7 

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

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

ziekenhuizen 

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

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

universitaire centra 

Vanaf 1 januari 2017 is de gezondheidszorg 'gratis' voor alle Albanezen, ook al zijn ze niet verzekerd (ze 

moeten  wel inwoner zijn van de Republiek Albanië).8-9   

Specifiek voor betrokkene: 

Haar diabetes pathologie vereist geen zeer specialistische opvolging. Voor haar controles kan zij zich tot 

de verschillende geledingen en organisaties wenden. 

De psychische hulp kende een grote evolutie met een "open deur" benadering van de mentale 

problematiek. 

Heden heeft zij vooral nood aan de eerste lijn opvang, zo nodig kan zij beroep doen op meer 

gespecialiseerde  zorg. Het UHC Moeder Theresa heeft een gespecialiseerde opvang voor mentale 

problematiek en behandelt een  uitgebreid scala van psychiatrische problematiek gaande van 

schizofrenie, persoonlijkheidsstoornissen, depressie  en verslavingsproblematiek. Het beschikt zowel 

over gesloten afdelingen als ambulante en open verzorging.  

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

in dit  ziekenhuis wordt geboden, 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 psychische problematiek.10   

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

elementen in  het dossier die erop wijzen dat betrokkene geen toegang zou hebben tot de arbeidsmarkt 
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in haar land van  oorsprong. Niets laat derhalve toe te concluderen dat zij niet zou kunnen instaan voor 

de kosten die gepaard  gaan met de noodzakelijke hulp.   

Betrokkene kwam zeer recent naar België met haar 2 kinderen. Uit het administratief dossier weten we 

dat zij nog  verschillende familieleden heeft in het thuisland. Het is dus zeer onwaarschijnlijk dat zij geen 

opvang of steun van hen zou kunnen ontvangen bij terugkeer naar Albanië. 

Uit het schrijven van de advocaat weerhouden we een expliciete uiteenzetting over de mogelijkse 

complicaties van diabetes type 2. Dit is een zeer speculatieve uiteenzetting die door geen enkel 

medisch document of observatie onderbouwd wordt. De uiteenzetting is zeer theoretisch en niet van 

toepassing op betrokkene. 

Bijkomend vermeldt hij problemen met de zoon naar aanleiding van een incident op school. Dit zijn 

evenmin argumenten die weerhouden kunnen worden als onderbouw voor een aanvraag 9ter. 

 

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

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

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

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

bij te staan in het vinden van inkomensgenererende activiteiten; Re-integratiebijstand kan het volgende-

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

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

tewerkstellingsbureaus, accommodatie/huur, extra bagage.11 

 

Conclusie: 

Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat de pathologie bij de betrokkene, hoewel dit 

kan beschouwd worden als een medische problematiek die een reëel risico kan inhouden voor haar 

leven of fysieke integriteit indien dit niet adequaat behandeld en opgevolgd wordt, geen reëel risico 

inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien behandeling en opvolging 

beschikbaar en toegankelijk zijn in Albanië. 

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

herkomstland, Albanië."  

 

Op 14 februari 2019 verklaarde de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie (hierna: de gemachtigde) die aanvraag ontvankelijk doch 

ongegrond. 

 

Dit betreft de bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 14.12.2018 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

T., S. (RR: […]) Geboren te G. op […]1966 

+ meerderjarige zoon 

T., E. (RR: […]) Geboren te S. op […]2000 

+ minderjarige zoon 

T., E. (RR: […]) Geboren te S. op […]2005 

Nationaliteit: Albanië 

Adres: […] KAPELLEN 

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 T., S.. De arts-adviseur evalueerde deze gegevens   op 12.02.2019 (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. 
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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   Gelieve eveneens 

bijgevoegde gesloten omslag aan T, S. te willen overhandigen.   Gelieve betrokkene ervan op de hoogte 

te brengen dat deze beslissing overeenkomstig artikel 39/2, § 2, van de   wet van 15 december 1980 

vatbaar is voor een beroep tot nietigverklaring bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, dat 

ingediend moet worden, bij verzoekschrift, binnen de dertig dagen na de kennisgeving van deze 

beslissing. 

Een vordering tot schorsing kan ingediend worden overeenkomstig artikel 39/82 van de wet van 15 

december 1980. Behoudens in het geval van uiterst dringende noodzakelijkheid moeten in een en 

dezelfde akte zowel de   vordering tot schorsing als het beroep tot nietigverklaring worden ingesteld.   

Onverminderd andere wettelijke en reglementaire modaliteiten, worden het hierboven bedoelde beroep 

en de   hierboven bedoelde vordering ingediend door middel van een verzoekschrift, dat moet voldoen 

aan de in artikel   39/78 van de wet van 15 december 1980 en in artikel 32 van het Procedurereglement 

Raad voor   Vreemdelingenbetwistingen vermelde vereisten. Zij worden ingediend bij de Raad bij ter 

post aangetekend   schrijven, onder voorbehoud van de afwijkingen voorzien bij artikel 3, § 1, tweede en 

vierde lid, van het PR RvV,   aan de Eerste Voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, 

Gaucheretstraat 92-94, te 1030 Brussel.   Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 39/79 van 

de wet van 15 december 1980, schorst het indienen   van een beroep tot nietigverklaring en van een 

vordering tot schorsing de tenuitvoerlegging van onderhavige   maatregel niet.   Er dient een afschrift 

van deze brief te worden overhandigd nadat er voor kennisname werd getekend. Een   afschrift dient 

aan mijn diensten te worden teruggestuurd.    

Gelieve onze diensten onmiddellijk schriftelijk te verwittigen indien kennisname niet mogelijk is” 

  

Op 27 maart 2019 dienden verzoekers een derde beschermingsverzoek in dat door het CGVS op 8 mei 

2019 onontvankelijk werd bevonden wegens een gebrek aan nieuwe elementen. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

In hun enig middel voeren verzoekers de schending aan van artikel 3 van het EVRM, van artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet, van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel 

en van de materiële motiveringsplicht. 

 

Ze lichten hun enig middel toe als volgt: 

 

“A. ALGEMEEN 

1. In de bestreden beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken van 14 februari 2019 wordt gesteld dat 

de aangehaalde medische situatie van de verzoekende partij niet kan weerhouden worden als grond om 

een verblijfsvergunning te bekomen in toepassing van artikel 9ter Vreemdelingenwet. 

Artikel 9ter Vreemdelingenwet stelt als volgt: 

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

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

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

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

het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde. 

De aanvraag moet per aangetekende brief worden ingediend bij de minister of zijn gemachtigde en 

bevat het adres van de effectieve verblijfplaats van de vreemdeling in België. 

De vreemdeling maakt samen met de aanvraag alle nuttige en recente inlichtingen over aangaande zijn 

ziekte en de mogelijkheden en de toegankelijkheid tot een adequate behandeling in zijn land van 

herkomst of in het land waar hij verblijft. 

Hij maakt een standaard medisch getuigschrift over zoals voorzien door de Koning bij een besluit 

vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Dit medisch getuigschrift dat niet ouder is dan drie maanden 

voorafgaand aan de indiening van de aanvraag vermeldt de ziekte, haar graad van ernst en de 

noodzakelijk geachte behandeling. 
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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. 

De gemachtigde verwijst ter onderbouwing van dit besluit naar het gevoerde onderzoek door de arts-

adviseur van 13 mei 2019. 

 

B. DE AANVRAAG EN MEDISCHE SITUATIE VAN MEVROUW T. S. 

2. Door de verzoekende partij werd op 13 december 2018 een aanvraag ingediend op grond van artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet. 

De verzoekende partij voegde een standaard medisch attest (zie tuk 2 bij de aanvraag), opgesteld door 

Dr. B. V. H., toe bij dit schrijven. Dit standaard medisch attest werd opgesteld op 11 december 2018 en 

voorzien van de duidelijke identificatiegegevens van mevrouw T. S. Naast het medisch getuigschrift, 

voegde de verzoekende partij één bijlage: het psychologisch attest van klinisch psychologe I. P. van 8 

november 2018 (zie stuk 3 bij de aanvraag). 

3. Mevrouw T. S., de moeder van E. en E., is sinds september 2018 in psychotherapie bij de klinisch 

psychologe verbonden aan het opvangcentrum van Kapellen. Door de klinisch psychologe kon worden 

vastgesteld dat mevrouw T. S. duidelijke kenmerken vertoont van een klinische depressie. Deze 

kenmerken zijn dermate aanwezig dat een dergelijke diagnose zich opdringt (op basis van de DSM-V), 

al wordt gesteld dat de behandeling nog te pril is om een definitieve diagnose te kunnen stellen. 

Volgende symptomen worden opgemerkt door de klinisch psychologe in hoofde van mevrouw T. S.: een 

depressieve stemming gedurende bij de gehele dag, duidelijke vermindering van interesse in het 

dagelijks leven, insomnia, dagelijkse psychomotorische agitatie en vermoeidheid, gevoelens van 

waardeloosheid, concentratieproblemen en geheugenproblemen, gevoelens van wanhoop en suïcide-

gedachten. 

Er wordt bevestigd dat mevrouw T. S. momenteel zeer angstig is en zeer weinig draagkracht heeft. 

Door de arts die het standaard medisch getuigschrift heeft ingevuld, wordt eveneens bevestigd dat de 

graad van ernst van de klinische depressie van verzoekster als “ernstig” moet worden omschreven. 

Door mevrouw T. S. wordt elke twee weken psychotherapie gevolgd en dit sinds september 2018. De 

psychotherapie wordt aangeboden in het kader van de materiële hulp die wordt verstrekt door Fedasil. 

Deze hulp is beperkt, maar helaas zijn er geen alternatieven. 

Zonder de nodige behandeling, valt een deterioratie van de mentale situatie van mevrouw T. S. te 

verwachten. De kans op een suïcidepoging is daarbij niet uit te sluiten (zie punt D van het standaard 

medisch getuigschrift). 

Daarentegen kan mits een redelijke stabilisatie en goede therapieopbouw en follow-up, de toestand van 

mevrouw T. S. onder controle worden gebracht (zie punt E van het standaard medisch getuigschrift). 

Naast de aanwezige psychiatrische problematiek, is mevrouw T. S. sinds 2015 gediagnosticeerd met 

diabetes mellitus type 2 (zie het standaard medisch getuigschrift, stuk 2). 

Pathofysiologisch is er bij diabetes type 2 een dubbel probleem: enerzijds is er insulineresistentie, een 

weerstand van de perifere weefsels tegen insuline, anderzijds is er een defect van de bètacellen van de 

pancreas die er progressief minder in slagen om voldoende insuline te maken om deze perifere 

resistentie te overwinnen. 

De insulineresistentie, die al lang vóór de hyperglycemie aanwezig is, is geassocieerd met abdominale 

obesitas, hypertensie, dyslipidemie, hyperuricemie en een verhoogde kans op trombose. Diabetes type 

2 kan hierom aanzienlijke complicaties veroorzaken. Verder is er de psychologische en sociale weerslag 

van het leven met deze chronische aandoening. De complicaties hebben een belangrijke impact op de 

directe medische en indirecte kosten voor patiënt en samenleving. 

 

C. HET OORDEEL VAN DE ARTS-ADVISEUR OVER DE ZIEKTE VAN MEVROUW T. S. 

4. Door de arts-adviseur worden de verschillende overgemaakte (medische) documenten opgesomd op 

pagina 1 van zijn advies. De arts-adviseur geeft hiermee een overzicht van de documenten dewelke hij 

ter beschikking heeft. 

Het is komt aan de arts-adviseur toe om deze te beoordelen, zoals verplichtend gesteld door artikel 9ter, 

§1 van de Vreemdelingenwet: 

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. 
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(…) 

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. 

De arts-adviseur dient bijgevolg volgende elementen te beoordelen: 

- of de vreemdeling lijdt aan een ziekte en dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of 

fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling: 

- wat de mogelijkheden van en van de toegankelijkheid tot behandeling in zijn land van herkomst of het 

land waar hij verblijft zijn; 

- van de in het medisch getuigschrift vermelde ziekte; 

- haar graad van ernst; 

- en de noodzakelijk geachte behandeling. 

Al deze elementen dienen beoordeeld tot worden door de arts-adviseur. Dit volgt rechtstreeks uit artikel 

9ter, §1 van de Vreemdelingenwet. De formele motiveringsverplichting geeft vervolgens aan de 

betrokken vreemdeling de garantie dat deze beoordeling kenbaar moet worden gemaakt in de genomen 

beslissing. 

5. Door de arts-adviseur wordt onder meer gesteld onder de hoofding “Uit de aangeleverde medische 

documenten kunnen we het volgende besluiten” dat: “als pathologie weerhouden we een depressie 

heden onder psychotherapie en een diabetes type 2 medicamenteus behandeld”. 

De arts-adviseur spreekt over “een depressie”, zonder een oordeel te vellen over de ernst van deze 

aandoening. 

De verzoekende partij wijst erop dat dit nochtans behoort tot de taak van de arts-adviseur, zoals 

aangegeven in artikel 9ter, §1 Vreemdelingenwet (eigen accentuering): “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”. 

Door de arts die het standaard medisch getuigschrift heeft ingevuld (Dr. B. V. H.) werd dan ook 

bevestigd dat de graad van ernst van de klinische depressie van verzoekster als “ernstig” moet worden 

omschreven (zie stuk 2 bij de aanvraag tot machtiging van verblijf op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet). 

Door de klinisch psycholoog werden volgende symptomen weerhouden: “een depressieve stemming 

gedurende bij de gehele dag, duidelijke vermindering van interesse in het dagelijkse leven, insomnia, 

dagelijkse psychomotorische agitatie en vermoeidheid, gevoelens van waardeloosheid, 

concentratieproblemen en geheugenproblemen, gevoelens van wanhoop en suïcide-gedachten” (zie 

stuk 3 bij de aanvraag tot machtiging van verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet). 

Deze elementen duiden op de ernst van de aandoening van verzoekster, hetgeen dient beoordeeld te 

worden door de arts-adviseur. 

De verzoekende partij merkt op dat de term “depressie” een breed begrip is, waardoor het des te meer 

knelt indien geen beoordeling wordt gemaakt door de arts-adviseur over de ernst van deze aandoening 

van verzoekster. 

6. De verzoekende partij moet daarnaast vaststellen dat de arts-adviseur geen oordeel vormt over de 

duurtijd van de noodzakelijk geachte medicatie en behandeling die verzoekster ondergaat, ook al 

werden deze elementen weerhouden door de arts-adviseur. 

Door de behandelend arts van verzoekster werd in het standaard medisch getuigschrift net aangegeven 

dat de medicatie Metformine en Atorstatine levenslang dienen genomen te worden door verzoekster en 

dat de psychotherapie minstens verschillende maanden in beslag zal nemen (zie stuk 2 bij de aanvraag 

tot machtiging van verblijf op grond van artikel 9ter Vreemdelingenwet). 

De verzoekende partij wijst erop dat ook deze beoordeling nochtans behoort tot de taak van de arts-

adviseur, zoals aangegeven in artikel 9ter, §1 Vreemdelingenwet (eigen accentuering): “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”. 
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De beoordeling van de arts-adviseur is hierom onvolledig. Hierdoor dringt zich een schending op van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en het zorgvuldigheidsbeginsel. 

7. Minstens, in het enkele geval alsnog zou blijken dat bovenvermelde elementen werden beoordeeld 

door de arts-adviseur, blijkt dat de formele motiveringsverplichting werd geschonden doordat in het 

advies van de arts-adviseur bovenvermelde elementen (de ernst van de depressie van verzoekster en 

de duurtijd van de noodzakelijk geachte medicatie en behandeling die verzoekster ondergaat) niet 

kenbaar werden beoordeeld. 

De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 stellen dat de administratieve handeling uitdrukkelijk 

dient te worden gemotiveerd en dat in de motivering van de akte de feitelijke en de juridische gronden 

dienen te worden opgenomen. Bovendien en niet in het minst dient de motivering afdoende te zijn. 

De term “afdoende”, bevestigt door de rechtspraak van de Raad van State, vereist dat de deugdelijke 

motivering meer is dan een loutere abstracte en vormelijke stijlformule. 

De motivering moet pertinent zijn, d.w.z. duidelijk te maken hebben met de beslissing. Zij moet 

daarenboven draagkrachtig zijn, d.w.z. dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing 

te schragen. De motivering moet de betrokkene ook in staat stellen om met nuttig gevolg te kunnen 

opkomen tegen de bestuurshandeling in kwestie en moet het de rechter mogelijk maken zijn 

legaliteitscontrole uit te oefenen. In die zin dient de afdoende motivering in concreto beoordeeld te 

worden (RvS 1 februari 1983, nr. 22.896; RvS 21 oktober 1998, nr. 76.565; RvS 9 juni 1993 nr. 43.259; 

RvS 12 augustus 1993, nr. 43.852; RvS 30 juni 1993, nr. 43.556). Daarenboven en niet in het minst 

impliceert het begrip ‘afdoende’ dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn 

aan het gewicht van de genomen beslissing. 

Bovendien blijkt uit de rechtspraak van de Raad van State dat de motivering een beslissing maar zal 

kunnen schragen wanneer zij duidelijk, niet tegenstrijdig, juist, pertinent, concreet, precies en volledig is 

(I. OPDEBEEK en A. COOLSAET, Formele motivering van bestuurshandelingen, Brugge, Die Keure, 

1999, 150); 

Hieraan is, gelet op het bovenstaande, niet voldaan. 

Er dient hierom een schending te worden vastgesteld van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, in 

samenhang gelezen met artikel 3 van de wet inzake de formele motivering van bestuurshandelingen. 

 

B. HET OORDEEL VAN DE ARTS-ADVISEUR OVER DE BESCHIKBAARHEID EN DE 

TOEGANKELIJKHEID VAN DE NOODZAKELIJKE ZORGEN IN ALBANIË 

8. Na het (onduidelijke) oordeel van de arts-adviseur over de ziekte van Maxwell, oordeelt hij vervolgens 

dat de opvolging en behandeling beschikbaar en toegankelijk zou zijn in Nigeria. Dit oordeel wordt 

betwist door de verzoekende partij. 

De ambtenaar-geneesheer is gehouden een individueel onderzoek te voeren naar zowel het bestaan 

van de zorgen in het land van herkomst (de beschikbaarheid) als de daadwerkelijke mogelijkheid voor 

de aanvrager om er in zijn individuele geval toegang toe te hebben (dit is de daadwerkelijke 

toegankelijkheid). Dit onderzoek van beide criteria dient geval per geval te gebeuren, rekening 

houdende met de individuele situatie van de aanvrager (RvV 19 november 2013, nr. 225.522). 

9. Door de verzoekende partij werd in de aanvraag tot machtiging van verblijf op grond van artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet van 13 december 2018 gewezen op hun specifieke situatie, in het bijzonder 

de redenen waarom zij Albanië, hun land van herkomst, dienden te ontvluchtten. De verzoekende partij 

wees op deze elementen omdat dit een invloed heeft op de toegankelijkheid van de noodzakelijke 

medicatie en behandeling voor mevrouw T. S. (in de mate dat deze medicatie en behandeling 

beschikbaar zijn). De verzoekende partij dient immers te vrezen voor hun leven bij een terugkeer naar 

Albanië. 

Door de arts-adviseur wordt in de bestreden beslissing aangehaald als volgt: “Bijkomend vermeldt hij 

problemen met de zoon naar aanleiding van een incident op school. Dit zijn evenmin argumenten die 

weerhouden kunnen worden als onderbouw voor een aanvraag 9ter”. De arts-adviseur geeft hiermee 

aan dat deze elementen uitgesloten zijn van de beoordeling onder een aanvraag tot machtiging van 

verblijf op grond van artikel 9ter Vreemdelingenwet omdat op een algemene manier wordt aangegeven 

dat dit geen elementen zijn die “onderbouw” kunnen geven aan de aanvraag 9ter. 

De verzoekende partij kan echter alle elementen inroepen ter ondersteuning van een aanvraag tot 

machtiging van verblijf op grond van artikel 9ter Vreemdelingenwet voor zover dit nuttig is ter 

beoordeling van o.a. de mogelijkheden en de toegankelijkheid tot een adequate behandeling in zijn land 

van herkomst of in het land waar hij verblijft (zie artikel 9ter, §1, derde lid Vreemdelingenwet: “De 

vreemdeling maakt samen met de aanvraag alle nuttige en recente inlichtingen over aangaande zijn 

ziekte en de mogelijkheden en de toegankelijkheid tot een adequate behandeling in zijn land van 

herkomst of in het land waar hij verblijft”). De beoordeling of dergelijk element nuttig is, dient te 

gebeuren door de arts-adviseur (zie artikel 9ter, §1, vijfde lid Vreemdelingenwet). 
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De arts-adviseur stelt echter niet dat deze elementen niet nuttig zijn, zoals blijkt uit de bestreden 

beslissing. De arts-adviseur geeft daarentegen aan dat deze elementen uitgesloten zijn van de 

beoordeling onder een aanvraag tot machtiging van verblijf op grond van artikel 9ter Vreemdelingenwet. 

Er wordt op een algemene manier aangegeven dat dit geen elementen zijn die “onderbouw” kunnen 

geven aan de aanvraag 9ter. 

Hierdoor wordt artikel 9ter, §1, vijfde lid van de Vreemdelingenwet geschonden. 

10. Indien alsnog zou blijken dat bovenvermeld element werd beoordeeld i.f.v. artikel 9ter 

Vreemdelingenwet, en dus niet werd uitgesloten van de beoordeling, blijkt minstens niet uitdrukkelijk uit 

het advies waarom de arts-adviseur van oordeel is dat dit element elk nut ontbreekt. 

Er wordt nergens gemotiveerd waarom dit element niet zou kunnen weerhouden worden als een nuttig 

element in de beoordeling van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de noodzakelijke zorg in 

Albanië. De verzoekende partij gaf nochtans aan dat hun persoonlijke situatie medebepalend is voor de 

toegankelijkheid van de noodzakelijke medicatie en zorg. Dit geldt des te meer nu de arts-adviseur stelt 

dat verzoekers kunnen beroep doen “op verschillende familieleden” in “het thuisland” (zie pagina 3 van 

het advies), waardoor de arts-adviseur het belangrijk acht dat de verzoekende partij beroep kan doen op 

hun naaste omgeving (waardoor het conflict met de familie N. des te belangrijker is). 

Er dient hierom een schending te worden vastgesteld van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, in 

samenhang gelezen met artikel 3 van de wet inzake de formele motivering van bestuurshandelingen.” 

 

In wat kan beschouwd worden als het eerste onderdeel van het enig middel geven verzoekers eerst een 

algemene en feitelijke uiteenzetting over artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en de medische situatie 

van verzoekster waarbij verzoekers wijzen op hun aanvraag en de medische attesten die ze hadden 

gevoegd. Vervolgens gaan verzoekers in op de beoordeling die de arts-adviseur heeft gemaakt van 

verzoeksters situatie. Verzoekers herhalen dat het op grond van artikel 9ter, § 1 van de 

Vreemdelingenwet aan de arts-adviseur toekomt om de beoordeling te maken van het in het eerste lid 

van artikel 9ter, § 1 vermelde risico, van de mogelijkheden van en van de toegankelijkheid tot de 

behandeling in het land van herkomst of het land van gewoonlijk verblijf, van de in het medisch 

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

wijzen ze op de formele motiveringsplicht die aan de betrokken vreemdeling de garantie biedt dat die 

beoordeling kenbaar moet worden gemaakt in de genomen beslissing.  

Verzoekers menen dat de arts-adviseur enkel heeft gesproken over “een depressie” zonder een oordeel 

te vellen over de ernst van die aandoening. Nochtans moet de arts-adviseur volgens artikel 9ter, § 1 van 

de Vreemdelingenwet de graad van ernst beoordelen van de in het medisch getuigschrift vermelde 

ziekte. De arts die het standaard medisch getuigschrift invulde, heeft bevestigd dat de klinische 

depressie van verzoekster als ernstig moet worden omschreven. Er werden daarbij onder meer suïcide-

gedachten weerhouden. Verzoekers concluderen dat de term “depressie” een breed begrip is, waardoor 

het knelt dat de arts- adviseur geen beoordeling zou gemaakt hebben over de ernst van die aandoening. 

 

Vervolgens stippen verzoekers aan dat de arts-adviseur geen oordeel heeft geveld over de duurtijd van 

de noodzakelijk geachte medicatie en behandeling die verzoekster ondergaat. In het standaard medisch 

getuigschrift werd door de behandelende arts aangegeven dat verzoekster levenslang metformine en 

atorstatine moet innemen en dat de psychotherapie minstens verschillende maanden in beslag zal 

nemen. Opnieuw verwijzen verzoekers naar het bepaalde in artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en 

stellen zij dat de beoordeling van de noodzakelijk geachte behandeling wel behoort tot de taak van de 

arts-adviseur. Verzoekers concluderen dat de beoordeling van de arts-adviseur onvolledig is en er zich 

bijgevolg een schending opdringt van het zorgvuldigheidsbeginsel. Daarnaast blijkt volgens verzoekers 

dat ook de formele motiveringsplicht werd geschonden doordat in het advies van de arts-adviseur de 

ernst van de depressie en de duurtijd van de noodzakelijk geachte medicatie en behandeling die 

verzoekster ondergaat niet kenbaar werden beoordeeld. De term ‘afdoende’ uit artikel 3 van de 

voormelde wet van 29 juli 1991 vereist immers dat een deugdelijke motivering meer is dan een loutere 

stijlformule. Verzoekers stellen dat artikel 9ter van de Vreemdelingenwet in samenhang gelezen met 

artikel 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991 geschonden is.  

 

Vooreerst stelt de Raad vast dat verzoekers in hun middel niet toelichten op welke wijze de bestreden 

beslissing het redelijkheidsbeginsel, de materiële motiveringsplicht of artikel 3 van het EVRM schendt. 

Verzoekers gaan enkel in op artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, het zorgvuldigheidsbeginsel en de 

formele motiveringsplicht zoals neergelegd in de voormelde wet van 29 juli 1991. Bijgevolg is niet op 

ontvankelijke wijze de schending aangevoerd van het redelijkheidsbeginsel, de materiële 

motiveringsplicht of van artikel 3 van het EVRM.  
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Aangaande de opgeworpen schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, wijst de Raad erop dat 

voornoemd beginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissing 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 respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie 

bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin 

vervatte dienstige stukken. 

Het onderzoek naar de zorgvuldigheidsplicht gebeurt in het licht van de toepasselijke wetsbepaling, in 

casu artikel 9ter, § 1 van de Vreemdelingenwet, waarvan verzoekers eveneens de schending 

aanvoeren. 

 

Deze bepaling luidt als volgt: 

 

“§ 1 

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

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

integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er 

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

tot verblijf in het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde. 

De aanvraag moet per aangetekende brief worden ingediend bij de minister of zijn gemachtigde en 

bevat het adres van de effectieve verblijfplaats van de vreemdeling in België. 

De vreemdeling maakt samen met de aanvraag alle nuttige en recente inlichtingen over aangaande zijn 

ziekte en de mogelijkheden en de toegankelijkheid tot een adequate behandeling in zijn land van 

herkomst of in het land waar hij verblijft. 

Hij maakt een standaard medisch getuigschrift over zoals voorzien door de Koning bij een besluit 

vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Dit medisch getuigschrift dat niet ouder is dan drie maanden 

voorafgaand aan de indiening van de aanvraag vermeldt de ziekte, haar graad van ernst en de 

noodzakelijk geachte behandeling. 

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

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

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

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

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

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen.” 

 

De Raad volgt verzoekers waar zij erop wijzen dat het de arts-adviseur toekomt om de beoordeling te 

maken van het in het eerste lid van artikel 9ter, § 1 vermelde risico, van de mogelijkheden van en van 

de toegankelijkheid tot de behandeling in het land van herkomst of het land van gewoonlijk verblijf, van 

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

behandeling. 

De Raad is evenwel van mening dat uit het medisch advies blijkt dat de arts-adviseur dit ook op 

zorgvuldige wijze heeft gedaan. In het advies stelt de arts-adviseur uitdrukkelijk: 

 

“Als pathologie weerhouden we een depressie heden onder psychotherapie en een diabetes type 2 

medicamenteus behandeld 

- Als medicatie weerhouden we: 

o Metformine, voor de diabetes 

o Trazodone, antidepressivum, meestal als slaapmedicatie 

o Atorvastatine, tegen de cholesterol 

In het dossier is er geen tegenindicatie tot reizen vermeld evenmin de nood aan mantelzorg.” 

 

Door het gebruik van de term “weerhouden” in het kader van de depressie en de diabetes type 2 en het 

verder onderzoek naar de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de door haar noodzakelijk 

geachte behandeling blijkt dat de arts-adviseur beide aandoeningen heeft “weerhouden” in het kader 

van de beoordeling van het in het eerste lid van artikel 9ter vermelde risico. Dit risico heeft enkel 

betrekking op een ziekte die een reëel risico voor het leven of fysieke integriteit of een reëel risico op 

een onmenselijke of vernederende behandeling inhoudt wanneer er geen adequate behandeling is in 

zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft. Dit risico heeft dus duidelijk enkel betrekking op zeer 

ernstige aandoeningen. Het feit dat de arts-adviseur beide ziekten heeft “weerhouden”, impliceert dus 

dat zij ervan overtuigd is dat de medische problematiek een reëel risico kan inhouden voor het leven of 

de fysieke integriteit van verzoekster indien dit niet adequaat behandeld en opgevolgd wordt. Dit blijkt 

overigens ook uitdrukkelijk uit de conclusie van de arts-adviseur. Bijgevolg is het evident dat de arts-
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adviseur de ernst van zowel de depressie als de diabetes heeft aangenomen. De Raad volgt dan ook 

verweerder die in de nota stelt dat de ernst van de depressie in casu in geen geval is betwist door de 

arts-adviseur en overigens uitdrukkelijk bevestigd werd. De Raad volgt dan ook in geen geval dat de 

arts-adviseur geen beoordeling heeft gedaan van de ernst van de depressie van verzoekster. Bovendien 

is de arts-adviseur ook overgegaan tot een onderzoek naar de beschikbaarheid en toegankelijkheid van 

de noodzakelijk geachte behandeling voor die depressie. Een dergelijk onderzoek zou zich niet 

opgedrongen hebben als de ziekte niet ernstig zou zijn bevonden en hoe dan ook niet het niveau van 

het vermelde risico in het eerste lid van artikel 9ter, § 1 had kunnen bereiken. 

 

Waar verzoekers menen dat de arts-adviseur ook geen oordeel heeft gevormd over de duurtijd van de 

noodzakelijk geachte medicatie en behandeling, ondanks het feit dat de behandelende arts heeft 

gesteld dat de medicatie metformine en atorvastatine levenslang moet genomen worden en 

psychotherapie minstens verschillende maanden in beslag zal nemen, kan de Raad wederom niet 

volgen. Vooreerst vereist artikel 9ter, § 1 van de Vreemdelingenwet dat de arts-adviseur “de 

noodzakelijk geachte behandeling” beoordeelt. Er staat niet verder verfijnd dat hij zich ook uitdrukkelijk 

zou moeten uitspreken over de duurtijd ervan. Bovendien blijkt uit het advies dat de arts-adviseur zowel 

de psychische pathologie met de behandeling met psychotherapie als de medicatie heeft weerhouden 

en heeft onderzocht of deze beschikbaar en toegankelijk zijn in het herkomstland. De noodzakelijk 

geachte behandeling werd dus uitdrukkelijk beoordeeld. De arts-adviseur heeft hierin geen enkele 

tijdslimiet gehanteerd en op geen enkele wijze betwist dat verzoekster levenslang nood heeft aan de 

voormelde medicatie. De Raad ziet ook niet in welk belang verzoekster erbij kan hebben dat de arts-

adviseur, in plaats van de nood aan psychotherapie te beperken tot verschillende maanden zoals de 

behandelende arts heeft gedaan, zonder enige tijdslimiet heeft onderzocht of voor verzoekster 

psychotherapie beschikbaar en toegankelijk is in Albanië.  

 

De Raad is dan ook van oordeel dat de arts-adviseur op zorgvuldige en afdoende gemotiveerde wijze 

zich heeft gekweten van haar taak zoals omschreven in artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Er is in 

casu geen sprake van een loutere abstracte stijlformule in het advies. 

 

Een schending van de zorgvuldigheidsplicht, van artikel 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991 of van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet blijkt niet. 

 

Het eerste onderdeel van het enig middel is ongegrond. 

 

In wat kan beschouwd worden als het tweede onderdeel van het enig middel voeren verzoekers in 

eerste instantie de schending aan van artikel 9ter, § 1, vijfde lid van de Vreemdelingenwet. Verzoekers 

stippen aan dat de arts-adviseur een individueel onderzoek moet voeren naar zowel het bestaan van de 

zorgen in het herkomstland (de beschikbaarheid) als de daadwerkelijke mogelijkheid voor de aanvrager 

om er in zijn individuele geval toegang toe te hebben (toegankelijkheid). In hun aanvraag wezen 

verzoekers op de redenen waarom zij Albanië moesten ontvluchten. Verzoekers wezen hierop omdat 

deze elementen van belang zijn bij de toegankelijkheid van de noodzakelijke medicatie en behandeling 

voor verzoekster. Zij voeren aan te vrezen voor hun leven in geval van terugkeer naar Albanië. 

Verzoekers komen terug op de problemen die verzoeker heeft gehad op school naar aanleiding van een 

incident en wijzen erop dat de arts-adviseur die argumenten niet heeft weerhouden als onderbouw voor 

een aanvraag op grond van artikel 9ter. Ze stellen dat de arts-adviseur deze elementen heeft uitgesloten 

van de beoordeling in het kader van een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter 

omdat zij op algemene wijze heeft aangegeven dat dit geen elementen zijn die onderbouw kunnen 

geven aan de medische aanvraag tot verblijfsmachtiging. Verzoekers menen echter, met verwijzing naar 

artikel 9ter, § 1, derde lid van de Vreemdelingenwet, alle elementen te kunnen inroepen ter 

ondersteuning van een dergelijke aanvraag voor zover die nuttig zijn ter beoordeling van onder andere 

de mogelijkheden en de toegankelijkheid tot een adequate behandeling in het herkomstland of land van 

gewoonlijk verblijf. Volgens verzoekers heeft de arts-adviseur niet gesteld dat de elementen niet nuttig 

zijn, maar heeft ze aangegeven dat deze elementen uitgesloten zijn van de beoordeling in het kader van 

een medische aanvraag om verblijfsmachtiging. Om die reden achten verzoekers artikel 9ter, § 1, vijfde 

lid van de Vreemdelingenwet geschonden. Verder stellen verzoekers dat indien toch zou blijken dat het 

incident op school van verzoeker, zijnde de zoon E., werd beoordeeld in het licht van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet, en er dus geen sprake is van een uitsluiting van de beoordeling, dan oordelen zij dat 

er minstens niet uitdrukkelijk blijkt uit het advies waarom de arts-adviseur van oordeel is dat dit element 

elk nut ontbreekt. In de aanvraag werd door verzoekers nochtans gewezen op hun persoonlijke situatie 

die medebepalend is voor de toegang tot de noodzakelijke medicatie en zorg. Ze wijzen daarbij op hun 
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conflict met een bepaalde familie. Verzoekers concluderen tot een schending van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet in samenhang gelezen met artikel 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991. 

 

De Raad stelt vast dat verzoekers in hun aanvraag inderdaad opnieuw, na een aantal internationale 

beschermingsverzoeken, zijn teruggekomen op hun vluchtrelaas en het conflict dat verzoeker op school 

gehad heeft met een lid van de familie N. over een voetbal. Dit conflict tussen de familie van verzoekers 

en de familie N. zou geëscaleerd zijn tot een schietincident, en volgens verzoekers is er sprake van een 

situatie van bloedwraak waardoor verzoekers vrezen voor hun leven in geval van terugkeer naar 

Albanië. Verzoekster zou daarom geen mogelijkheid hebben om een inkomen te verwerven in Albanië 

nu zij niet kan terugkeren. Ook al kan de Raad verzoekers volgen dat het derde lid van artikel 9ter, § 1 

van de Vreemdelingenwet op vrij ruime wijze stelt dat de vreemdeling alle nuttige en recente inlichtingen 

moet overmaken samen met de aanvraag in het licht van de toegankelijkheid en de mogelijkheid tot een 

adequate behandeling en de arts-adviseur hiervan een beoordeling moet maken, blijkt dat de arts-

adviseur de zorgvuldigheid heeft gehad dit gegeven niet te negeren doch in de motieven mee te nemen. 

Er blijkt eveneens, anders dan verzoekers voorhouden, wel dat de arts-adviseur duidelijk heeft gemaakt 

waarom zij dit element niet nuttig acht. Zij stelt immers dat de problemen van de zoon (zijnde verzoeker) 

naar aanleiding van een incident op school, niet kunnen weerhouden worden als onderbouw voor de 

aanvraag op grond van artikel 9ter. Op dit punt is dus aan de formele motiveringsplicht voldaan. 

Daargelaten de vraag of de arts-adviseur op algemene wijze kon stellen dat dit geen elementen zijn die 

kunnen worden weerhouden als onderbouw voor een aanvraag 9ter, meent de Raad dat in casu 

verzoekers geen belang hebben bij dit argument. Hun betoog van vrees voor het leven omwille van 

(bloed)wraak komt immers neer op hetzelfde betoog dat reeds voor het nemen van de huidige 

bestreden beslissing uitgebreid het voorwerp heeft uitgemaakt van verschillende beschermings-

verzoeken en waarbij het CGVS telkens van oordeel was dat de vrees die verzoekers koesteren omwille 

van dit conflict niet gegrond is om verscheidene redenen. Die beslissingen zijn ondertussen definitief in 

het rechtsverkeer. De Raad wijst erop dat de procedure op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet in principe niet tot doel heeft om elementen, die reeds in het kader van procedures 

voor het verkrijgen van internationale bescherming werden behandeld en niet werden aangenomen, aan 

een herbeoordeling te onderwerpen.  

 

Het tweede onderdeel van het enig middel kan geen aanleiding geven tot de vernietiging van de 

bestreden beslissing, die volledig steunt op het medisch advies van de arts-adviseur. 

 

3. Korte debatten 

 

Verzoekers hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan 

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

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

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

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

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien november tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. A. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES    

 


