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 nr. 229 096 van 21 november 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: 1. X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat K. TERMONIA 

Houtmarkt 22 

3800 SINT-TRUIDEN 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

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

5 september 2019 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 22 juli 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. 

 

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 23 september 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

17 oktober 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. MAERTENS, die loco advocaat K. TERMONIA verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat B. HEIRMAN, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekers dienden op 10 december 2018 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), en dit omwille van 

de gezondheidstoestand van één van de zonen van het gezin, E. 

 

Met de bestreden beslissing wordt de aanvraag ongegrond bevonden. De motieven ervan luiden als 

volgt: 
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“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 10.12.2018 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door :  

 

[…] 

 

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 werden medische problemen ingeroepen voor J. E. die echter niet weerhouden werden (zie medisch 

verslag arts-adviseur dd 2.7.2019 onder gesloten omslag) 

 

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). 

 

Gezien de asielprocedure nog lopende is of er nog geen bijlage 13qq afgeleverd werd na het afsluiten 

van de asielprocedure, verzoek ik u het attest van immatriculatie dat werd afgegeven verder te 

verlengen tot nadere berichtgeving over de asielprocedure. Gelieve tevens instructies te geven aan het 

Rijksregister om betrokkene terug in het Wachtregister in te schrijven.  

 

Aangezien betrokkene reeds van ambtswege werd afgevoerd, dient er contact opgenomen te worden 

met de regionale directie van het Rijksregister om de afvoering wegens verlies verblijfsrecht te 

realiseren.“ 

 

In het advies van de ambtenaar-geneesheer van 2 juli 2019, waarnaar in de bestreden beslissing wordt 

verwezen, wordt een opsomming gegeven van alle voorliggende medische stukken en hun korte inhoud, 

en wordt vervolgens gesteld: 

 

“[…] 

Uit de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische verslagen weerhoud ik dat het gaat om een 

jongen van 14 jaar die geboren is met een autosomaal recessieve multipele epifysaire dysplasie. 

Autosomaal recessief wil zeggen dat het kind 1 aangetast gen van de moeder en 1 aangetast gen van 

de vader geërfd moet hebben om de ziekte tot uiting te laten komen.  

Multipele epifysaire dysplasie wil zeggen dat de ziekte zich uit in een vervorming of slecht groeien 

(dysplasie) van verschillende (multipele) botuiteinden (epifysen) in het lichaam. Bij E. gaat het dus om 

beide knieën met knieschijven die uit verschillende delen bestaan en beide heupen met afgeplatte 

heupkoppen waarop al ernstige slijtage is opgetreden (artrose, coxartrose = artrose van het 

heupgewricht) en zelfs afsterven van de rechter heupkop (= avasculaire necrose, osteonecrose, 

botnecrose, ziekte van Legg-Calvé-Perthes).  

 

Deze gewrichtsvervormingen worden orthopedisch op dezelfde manier behandeld als dezelfde 

gewrichtsmisvormingen die op een andere manier bij kinderen kunnen ontstaan, alleen zal er steeds 

een minder goed resultaat bekomen kunnen worden wegens deze aangeboren ziekte. 
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E. werd in Albanië al aan beide knieën behandeld (2012 en 2014) wegens recidiverende patella luxaties 

(ontwrichtingen van de knieschijf).  

Op 29/02/2019 werd in België het rechter heupgewricht door een prothese vervangen.  

 

6 weken na het plaatsen van een heupprothese is het toegestaan om met een vliegtuig te reizen 

volgens de IATA Medical Guidelines, periode die momenteel ruimschoots overschreden is. 

 

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

 

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

administratief dossier van de betrokkene): 

 

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

 

- Aanvraag Medcol van 01/08/2018 met hel unieke referentienummer BMA11384 

 

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

en fysiotherapeut voor postoperatieve revalidatie beschikbaar zijn in Albanië. 

 

Heupprothesen zijn beschikbaar in Albanie. 

 

Concluderend kan men stellen dat de medische zorgen beschikbaar zljn In Albanië. 

 

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

 

De advocaat haalt aan dat de geleverde kwaliteit van de Albanese publieke ziekenhuizen ondermaats 

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

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

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

aanvrager gewoonlijk verblijft, vindt de in het kader van een aanvraag uitgevoerde evaluatie ook plaats 

op het niveau van de mogelijkheden om toegang te krijgen tot deze behandelingen. Rekening houdend 

met de organisatie en de middelen van elke staat zijn de nationale gezondheidssystemen zeer 

uiteenlopend. Het kan om een privé-systeem of een openbaar systeem gaan, een staatsprogramma, 

internationale samenwerking, een ziektekostenverzekering, een ziekenfonds.... Het gaat dus om een 

systeem dat de aanvrager in staat stelt om de vereiste zorgen te bekomen. Het gaat er niet om zich 

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

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

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

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

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

zorgverlening in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft toegankelijk is voor de aanvrager. 

 

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

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

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

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

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

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

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

medicatie en hospitalisatie4. Toch evolueert heden de gezondheidszorg van een gecentraliseerd naar 

een meer gedecentraliseerd systeem evenwel met dezelfde partners. 

 

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

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

ondersteuning, kinderen,...) betaalt de staat de bijdragen. Iemand die verzekerd is hoeft in de primaire 

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

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

bij de apotheker, afhankelijk van de overeenkomst tussen het 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 
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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. 

 

Betrokkene heeft eventueel nood aan een fysiotherapeut en/of orthopedist. Deze behandelingen kunnen 

geboden worden in publieke ziekenhuizen, zoals het universitair Centrum ‘Mother Teresa” en het 

Trauma Hospitaal in Tirana. De kosten worden gedekt door het Health Insurance Fund, behalve 

bijkomende kosten maar beslaat slechts 10%.  

 

Save the Children heeft nieuwe diensten geopend voor kinderen met handicaps in Durres en Vlora.  

Deze centra bieden kosteloos directe en geïntegreerde diensten aan voor kinderen met gebreken. 

Onder deze diensten vallen interventies in een vroeg stadium, individuele behandeling en therapie, 

opvoedingsdiensten, info en steun. Ze bieden training aan voor de families van kinderen met 

beperkingen.  

 

Volgens het administratief dossier van E. verblijven zijn grootouders en sommige tantes en nonkels nog 

in Albanië. Het is dus niet onwaarschijnlijk dat zij hem en zijn ouders (financieel) kunnen bijstaan bij zijn 

behandeling en opvolging in Albanië.  

Twee maternele ooms verblijven in Engeland. Zij kunnen betrokkenen vandaaruit ook financieel bijstaan 

voor de nodige medische zorgen voor hun neefje.  

 

De advocaat van betrokkene haalt enkele artikels aan om aan te tonen dat de zorgen niet toegankelijk 

zijn in het land van herkomst. Er is echter geen enkele indicatie dat deze algemene informatie van 

toepassing zou zijn op de specifiek individuele situatie van E..  

Bovendien haalt hij aan dat de medicatie niet terugbetaald wordt. Hier dient opgemerkt te worden dat de 

enige medicatie die recent vermeld wordt “pijnstilling” is, die niet verder gespecificeerd wordt en 

waarvan de medische indicatie in voorliggend medisch dossier niet geobjectiveerd wordt (SMG d.d. 

14/05/2019).  

Voorts haalt hij eventuele discriminatie aan bij kinderen met een beperking en worden er hiervoor geen 

persoonlijke bewijsstukken aangeleverd.  

 

De beslissing geldt voor het hele gezin. Niets verhindert betrokkenen om terug te keren. Het staat 

betrokkenen 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 een re-integratie in het land van herkomst te 

vergemakkelijken. Dit fonds is ontworpen om mensen bij te staan in het vinden van inkomsten 

genererende 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.  

 

Conclusie: 

Uit het voorgelegde medische dossier kan ik besluiten dat de autosomaal recessieve multipele 

epifysiare dysplasie met Legg-Calvé-Perthes rechts>links geen reëel risico inhoudt voor het even of de 

fysieke integriteit van E., noch een reëel risico op een onmenselijke of vernederende behandeling, 

gezien opvolging en behandeling beschikbaar en toegankelijk zijn in Albanië.”  

 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Verzoekers dienden op 3 oktober 2019 een “aanvullende nota bij verzoekschrift” in, “met nieuwe 

gegevens ter ondersteuning van de procedure”.  

 

2.2. De verwerende partij stelt dat een dergelijke nota niet is voorzien in de procedure en dat de stukken 

allen dateren van na de bestreden beslissing, zodat de aanvullende nota uit de debatten moet worden 

geweerd.  

 

2.3. De verwerende partij kan worden gevolgd: een aanvullende nota is niet voorzien in de procedure 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Bovendien moet, voor de beoordeling van de wettigheid 
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van de bestreden beslissing, de Raad zich plaatsen op het ogenblik van het nemen van die 

bestuurshandeling, rekening houdend met de op dat moment voorhanden zijnde feitelijke en juridische 

gegevens. De Raad zou zijn bevoegdheid overschrijden indien hij rekening zou houden met elementen 

die niet aan de verwerende partij ter kennis waren ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing.  

 

2.2. De aanvullende nota met nieuwe stukken wordt derhalve uit de debatten geweerd.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoekers voeren een enig middel aan, gestoeld op de schending van artikel 9ter van de 

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

motivering van de bestuurshandelingen en het zorgvuldigheidsbeginsel. Zij citeren uit het advies van de 

ambtenaar-geneesheer waarop de bestreden beslissing is gestoeld, geven artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet weer en betogen vervolgens: 

 

“Dat in casu de ambtenaar-geneesheer onvoldoende zorgvuldig is te werk gegaan bij het beoordelen 

van de verdere noodzakelijke behandeling en de beschikbaarheid van een dergelijke behandeling in het 

herkomstland Albanië.  

Dat de verwerende partij duidelijk aangeeft dat verzoeker wel degelijk aan een ernstige aandoening lijdt, 

die in aanmerking zou kunnen komen voor een verblijfsrecht op basis van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet. Vandaar ook dat verzoekers aanvraag als ontvankelijk werd beschouwd in de 

bestreden beslissing.  

Dat de uiteindelijke beslissing tot ongegrondheid van de aanvraag dus alles te maken heeft met de 

vaststelling van de verwerende partij dat er in Albanië voor verzoeker voldoende mogelijkheden zijn om 

zijn aandoening op gepaste wijze te laten behandelen. Verzoeker is het echter niet eens met deze 

stelling. Hij is van mening dat de verwerende partij de ernst van zijn medische problemen onderschat en 

dat het gebrek aan toegang tot medische hulp voor dergelijke aandoeningen in zijn land van herkomst 

een verdere behandeling in België rechtvaardigt.  

Dat de bestreden beslissing er ten eerste verkeerdelijk vanuit gaat dat de noodzakelijke behandeling 

voor verzoeker beschikbaar is in Albanië. Zoals reeds aangehaald in de aanvraag is de kwaliteit van de 

publieke ziekenhuizen in Albanië ondermaats. Het is inderdaad zo dat het niet voldoende is dat de zorg 

in het land van herkomst minder goed is dan deze in België om een verblijfsrecht op basis van artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet te bekomen, maar omdat de dienstverlening in Albanië zo slecht is gaat 

het hier wel degelijk om een risico op een onmenselijke behandeling.  

Dat de verwerende partij de problemen van de medische sector in Albanië onderschat in de bestreden 

beslissing. Zo wordt er met geen woord gerept over de corruptie in de ziekenhuizen, het oplopend tekort 

aan bekwaam medisch personeel en de ondermaatse behandeling van patiënten die het niet zo breed 

hebben. Al deze factoren leiden tot de vaststelling dat een adequate behandeling van verzoekers 

ernstige medische probleem in Albanië allesbehalve gegarandeerd is.  

Dat de aanwezigheid van bepaalde voorzieningen die worden aangehaald in de bestreden beslissing, 

niets zegt over de beschikbaarheid hiervan voor alle inwoners van het land. Wanneer gesproken wordt 

over een verplichte ziekteverzekering die bijna gans de bevolking dekt, wordt er volledig voorbijgegaan 

aan praktijken in de medische sector die enkel mensen met voldoende vermogen een menswaardige 

gezondheidszorg opleveren. Door de corruptie in Albanië worden de wettelijke bepalingen met de 

voeten getreden en worden enkel degenen geholpen die in staat zijn om extra te betalen aan het 

medische personeel.  

Dat Albanië, volgens een rapport van ‘Euro Health Consumer Index’ (stuk 2 in bijlage) in 2018 op de 

allerlaatste plaats stond in de ranking van de Europese landen betreffende de dienstverlening in de 

gezondheidszorg. Het is dus niet zo dat verzoekers gewoon op zoek zijn naar het beste systeem qua 

gezondheidszorg, de dienstverlening in hun land van herkomst is dermate gebrekkig dat zij weinig 

andere keuze hebben dan uit te wijken naar een ander land om zo hun kind te kunnen helpen.  

Dat mensen met een laag inkomen in Albanië helemaal niet beschermd worden door de overheid op het 

gebied van gezondheidszorg. De bestreden beslissing bevat een passage over de zogenaamde 

‘gezondheidskaart’ die beschikbaar is voor Albanezen met een laag inkomen. Welnu, een artikel van 

‘Independent Balkan News Agency’ (stuk 3 in bijlage) spreekt over de zeer beperkte mogelijkheden van 

deze gezondheidskaart: ze zou maar geldig zijn gedurende drie maanden voor werklozen, studenten en 

zelfstandigen. Het spreekt voor zich dat verzoeker E.J., die aan een permanente aandoening lijdt, 

onmogelijk de nodige medische hulp zal kunnen krijgen op deze manier.  

Dat verder ook het grootste deel van de medicatie die in apotheken verkocht wordt niet gedekt wordt 

door de Albanese ziekteverzekering. Bovendien is deze medicatie vaak dan ook nog eens van 
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erbarmelijke kwaliteit. De algemene conclusie van bovenstaand artikel luidt dan ook: “The poor in 

Albania do not have health protection”.  

Dat uit de conclusie van de ambtenaar-geneesheer een schending van de materiële motiveringsplicht 

valt af te leiden. De artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van bestuurshandelingen bepalen immers:  

“De bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in artikel 1 moeten uitdrukkelijk worden gemotiveerd.  

De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die aan de 

beslissing ten grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn. ”  

Dat gezien cruciale elementen van het onderzoek, namelijk de zeer gebrekkige en corrupte 

gezondheidszorg in het land van herkomst, onvoldoende besproken worden in de beslissing van de 

verwerende partij of in de analyse van de ambtenaar-geneesheer, de bestreden beslissing niet de 

nodige feitelijke overwegingen vermeldt die aan de beslissing ten grondslag liggen. De motivatie is dus 

niet afdoende en de materiële motivatieplicht wordt geschonden, samen met artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet.  

Dat een arrest van de Raad van State met nr. 228.778 van 16 oktober 2014 (stuk 4 in bijlage) stelt dat 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet niet alleen direct levensbedreigende ziektes in een vergevorderd 

stadium betreft, maar dat het gaat over elke gezondheidstoestand die een reëel risico inhoudt voor het 

leven of de fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van herkomst. Dit betekent dus dat 

de Dienst Vreemdelingenzaken ook het reëel risico moet onderzoeken in geval van terugkeer naar het 

herkomstland, wat in casu niet gebeurd is. Dat de bestreden beslissing dus artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 schendt.  

Dat eveneens de algemene beginselen van behoorlijk bestuur geschonden worden in de bestreden 

beslissing. Het betreft hier het zorgvuldigheidsbeginsel.  

Dat het zorgvuldigheidsbeginsel het volgende bepaalt:  

"De overheid moet een besluit zorgvuldig voorbereiden en nemen: correcte behandeling van de burger; 

zorgvuldig onderzoek naar de feiten en belangen, procedure goed volgen en deugdelijke 

besluitvorming.”  

Dat de verwerende partij in haar bestreden beslissing onzorgvuldig te werk is gegaan. Zij hield geen 

rekening met de specifieke situatie van verzoeker, met name een minderjarige jongen met een 

autosomaal recessieve multipele epifysaire dysplasie, die uit een gezin komt met een erg laag inkomen. 

Ook hield zij geen rekening met de specifieke situatie in Albanië, waarbij de universele gezondheidszorg 

zodanig veel gebreken vertoont, dat er geen sprake kan zijn van een garantie op beschikbaarheid van 

de nodige medische zorgen in het land van herkomst.  

Dat de RVV in een arrest met nr. 183 908 van 16 maart 2017 (stuk 5 in bijlage) stelt dat een beslissing 

in verband met de afwijzing van een 9ter aanvraag van een Albanese jongen het 

zorgvuldigheidsbeginsel schendt omdat de verwerende partij onvoldoende rekening hield met een 

aantal pertinente elementen uit de aanvraag. Het betreft hier de minderjarigheid van de persoon in 

kwestie en de specifieke situatie van de verzoekers in het land van herkomst.  

Dat ook in de huidige bestreden beslissing met bovenstaande elementen geen rekening werd 

gehouden. Men spreekt over toegang tot medische zorg in Albanië, maar beperkt zich hierbij tot zeer 

algemene stellingen zoals het gegeven dat er een universele ziekteverzekering zou zijn, zonder 

rekening te houden met de specifieke noden van een minderjarige jongen die lijdt aan dysplasie van de 

knieën.  

Dat om bovenstaande redenen de artikelen 9ter van de Vreemdelingenwet, 2 en 3 van de Wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en het 

zorgvuldigheidsbeginselen geschonden worden door de bestreden beslissing.”  

 

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

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

worden aangevraagd door “de in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit aantoont 

overeenkomstig § 2 en die op zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt 

voor zijn leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij 

verblijft”. 

 

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

bestuurshandelingen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op een “afdoende” wijze. Het afdoende 

karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk 

met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen dat de 
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aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. De belangrijkste bestaansreden van 

de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de voormelde wet van 29 juli 1991, bestaat erin dat 

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

waarvan ze werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan of de overheid is 

uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist zijn, of zij die gegevens correct heeft beoordeeld, 

en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar beslissing is kunnen komen, opdat de betrokkene met 

kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te 

bestrijden. (RvS 18 januari 2010, nr. 199.583, Staelens; RvS 11 december 2015, nr. 233.222). 

 

Luidens de bewoordingen ervan, is de bestreden beslissing volledig opgehangen aan het advies van de 

ambtenaar-geneesheer van 2 juli 2019, zoals geciteerd onder punt 1.2. Een motivering door verwijzing 

naar dit advies is in beginsel toegestaan. Deze werkwijze dient evenwel aan bepaalde voorwaarden te 

voldoen. Vooreerst moet de inhoud van de stukken waarnaar wordt verwezen aan de betrokkenen ter 

kennis zijn gebracht. Bovendien moeten het desbetreffende stuk zelf afdoende gemotiveerd zijn en moet 

het in de uiteindelijke beslissing worden bijgevallen door de verwerende partij (RvS 13 maart 2014, nr. 

226.734, NV BAECK en JANSEN). Aan de eerste en derde voorwaarde is alvast voldaan.  

 

In het medisch advies wordt gesteld dat de aandoening van verzoekers’ zoon E. “geen reëel risico 

inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit van E., noch een reëel risico op een onmenselijke of 

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

Albanië”.  

 

Verzoekers stellen dat onzorgvuldig te werk werd gegaan bij de beoordeling van de verdere 

noodzakelijke behandeling en de beschikbaarheid ervan in Albanië, dat de kwaliteit van de publieke 

ziekenhuizen in Albanië ondermaats is, en dat met geen woord wordt gerept over de corruptie, het 

oplopend tekort aan bekwaam medisch personeel, en de ondermaatse behandeling van patiënten die 

het niet zo breed hebben, zodat een adequate behandeling allesbehalve gegarandeerd is, met een 

risico op een onmenselijke behandeling tot gevolg.  

 

Verzoekers hadden in het kader van de aanvraag al aangehaald dat de zorg in Albanië ondermaats is, 

en erkennen in hun verzoekschrift dat het loutere gegeven dat de zorgen in het herkomstland minder 

goed zijn, op zich niet kan leiden tot een verblijfsrecht op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet, zoals dat ook reeds in het medisch advies werd gesteld. Zij betogen echter dat de 

dienstverlening in Albanië zo slecht is dat het wel degelijk gaat om een risico op onmenselijke 

behandeling en verwijzen naar het stuk 2 dat bij het verzoekschrift wordt gevoegd met het opschrift 

“Albania ranks last in European health ranking” en waaruit blijkt dat Albanië inderdaad de laatste plaats 

inneemt in de top van de Europese landen op het vlak van gezondheid. De rangschikking gaat uit van 

een score die wordt berekend aan de hand van 46 indicatoren, zoals patiëntenrechten en –informatie, 

toegang tot de zorg, gevolgen van de behandelingen, aard van de diensten, preventie en het 

medicatiegebruik. Dit stuk, waarin verder niet wordt ingegaan op al deze indicatoren, is omwille van zijn 

algemeenheid op zich niet dienstig om te besluiten dat in het specifieke geval van verzoekers zoon de 

noodzakelijke behandeling niet mogelijk is en dat hij daardoor in een onmenselijke situatie zal 

terechtkomen, temeer nu uit het advies blijkt – en door verzoekers niet wordt betwist- dat E. reeds 

effectief in 2012 en 2014 aan zijn beide knieën werd behandeld.   

 

In het advies wordt verder gewezen op de universele ziekteverzekering en dat iemand die verzekerd is 

in de primaire gezondheidszorg niet hoeft te betalen voor een consulatie, bepaalde medicatie of tests, 

en dat er een gedeeltelijke terugbetaling is voor de medicatie die wordt aangekocht bij de apotheker. 

Specifiek voor wat betreft minder begoede mensen, wordt gesteld dat de bijdragen voor de 

ziekteverzekering voor economisch niet–actieven worden betaald door de staat en dat dankzij de 

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

hun status bevestigt en waarmee zij gratis toegang hebben tot een medische behandeling. Verzoekers 

wijzen dienaangaande op het stuk 3 dat zij bij hun verzoekschrift voegen en waaruit zij afleiden dat de 

gezondheidskaart maar drie maanden geldig is, hetgeen niet volstaat voor iemand die aan een 

permanente aandoening lijdt, zoals hun zoon, en die op deze manier onmogelijk de nodige medische 

hulp zal kunnen krijgen. Echter, uit een samenlezing van de informatie die door de verwerende partij 

werd gehanteerd (MedCOI II- Belgian Desk on Accessibility, “Country Fact Sheet Access to Healthcare: 

Albania”, 27 juni 2014, p 15) en deze die thans door verzoeker wordt aangebracht, blijkt dat de 

gezondheidskaart inderdaad een beperkte geldigheidsduur heeft maar dat de status van de betrokkene 

periodiek wordt herbevestigd. Waar verzoekers er dus op alluderen dat de gezondheidskaart éénmalig 

wordt afgeleverd voor een duur van drie maanden zonder meer, kunnen zij niet worden gevolgd. 
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Verzoekers tonen dan ook niet aan dat, zelfs wanneer zij zich in de slechtst mogelijke financiële situatie 

bevinden omdat zij werkloos zouden zijn of zelfstandigen en in die hoedanigheid afhankelijk zouden zijn 

van een gezondheidskaart, een periodieke evaluatie van hun status ertoe zal leiden dat hun zoon geen 

toegang zal krijgen tot de vereiste zorgen. Overigens wordt de gezondheidskaart ook uitgereikt aan 

studenten, zodat het niet is uitgesloten dat E. er in die hoedanigheid in eigen hoofde beroep op kan 

doen.    

 

De ambtenaar-geneesheer heeft verder niet uitgesloten dat de noodzakelijke behandeling voor E. in 

publieke ziekenhuizen gepaard zou kunnen gaan met eventuele extra kosten, maar heeft daarbij 

gewezen op de aanwezigheid van grootouders, tantes en nonkels in Albanië zodat het niet 

onwaarschijnlijk is dat zij -en twee ooms in Engeland- verzoekers zouden kunnen bijstaan, ook 

financieel. In die zin tonen verzoekers niet aan dat hun zoon E. geen toegang zou krijgen tot de nodige 

zorgen omwille van mogelijke corruptie en/of omwille van het gegeven dat het grootste deel van de 

medicatie die wordt verkocht in de apotheken niet gedekt wordt door de ziekteverzekering. Overigens, 

wat die medicatie betreft en de kritiek van verzoekers dat deze vaak van een erbarmelijke kwaliteit is, 

wordt in het advies gesteld dat “de enige medicatie die recent vermeld wordt ‘pijnstilling’ is, die niet 

verder geobjectiveerd wordt’ en dat verzoekers dit voorbehoud omtrent de nood aan medicatie volledig 

ongemoeid laten.  

 

Waar verzoekers het nog in algemene bewoordingen hebben over het oplopend tekort aan bekwaam 

medisch personeel, moet worden vastgesteld dat zij dit niet met objectief bronnenmateriaal aantonen, 

terwijl uit stuk 2 in ieder geval blijkt dat patiëntenorganisaties bevestigden dat in 2018 wachttijden 

slechts een mineur probleem zijn.  

 

Voorts, en bovenal, lijken verzoekers er volledig aan voorbij te gaan dat de voor E. noodzakelijke 

behandelingen niet alleen worden aangeboden in publieke ziekenhuizen, maar dat zij ook terecht 

kunnen bij de nieuwe diensten voor kinderen met handicaps, geopend door Save the Children, waar 

kosteloos directe en geïntegreerde diensten worden aangeboden, zo ook individuele behandeling en 

therapie.  

 

Verzoekers tonen, gelet op het voorgaande, niet aan dat de ambtenaar-geneesheer geen rekening zou 

hebben gehouden met de specifieke situatie van E.. Zij maken niet aannemelijk dat het advies en de 

daarin opgenomen conclusie dat opvolging en behandeling beschikbaar zijn in Albanië zodat er vanuit 

medisch standpunt geen bezwaar is tegen een terugkeer naar het herkomstland, onwettig, kennelijk 

onredelijk of onzorgvuldig is, zodat zij evenmin aannemelijk maken dat de bestreden beslissing, die op 

dit advies is gesteund, met één van deze gebreken behept zou zijn. De verwijzing naar rechtspraak doet 

daaraan geen afbreuk, nu het daarin ingenomen standpunt betrekking had op de specifieke gegevens 

van de betrokken patiënt die niet zonder meer transponeerbaar zijn naar de huidige zaak. 

 

3.3. Het enig middel is niet gegrond.   

 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen 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 eenentwintig november tweeduizend 

negentien door: 
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mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken.  

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS 

 


