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 nr. 242 426 van 19 oktober 2020  

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. SOENEN 

Vaderlandstraat 32 

9000 GENT 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, thans de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 15 mei 2020 heeft 

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 7 april 2020 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen ontvankelijk, doch ongegrond wordt verklaard. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 2 september 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 

september 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. BRAUN, die loco advocaat B. SOENEN verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij dient op 15 januari 2020 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 31 maart 2020 geeft de arts-adviseur een medisch advies. 
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Op 7 april 2020, met kennisgeving op 30 april 2020, verklaart de gemachtigde van de bevoegde minister 

de aanvraag ontvankelijk, doch ongegrond. 

 

Dit is de bestreden beslissing met de volgende redengeving: 

 

“(…) 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 15.01.2020 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : M., F. (R.R.: …) nationaliteit: Albanië 

geboren te Tirane op 17.06.1995 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 werden medische elementen 

aangehaald door M. F. die echter niet weerhouden kunnen worden (zie medisch advies arts-adviseur 

dd. 31.03.2020) 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. 

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. De  verzoekende partij voert in een enig middel de schending aan van: 

 

“Schending van het artikel 9ter Vreemdelingenwet ; Schending van het artikel 62 Vreemdelingenwet - 

materiële en formele motiveringsverplichting ; Schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen ; Schending van de 

zorgvuldigheidsverplichting ; Schending van het redelijkheidsbeginsel.” 

 

Het middel wordt toegelicht als volgt: 

 

“4.1. Overeenkomstig het artikel 62 van de Vreemdelingenwet moeten alle administratieve beslissingen 

met redenen omkleed worden. De artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 bepalen dat de 

bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd en dat de opgelegde motivering in de 

akte de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen 

en dat de motivering afdoende moet zijn. Op de Dienst Vreemdelingenzaken rust tevens de plicht om 

alle elementen van het dossier in rekening te brengen. Zoals hieronder uiteengezet zal worden is dit in 

casu niet gebeurd. 4.2. De arts-adviseur stelt in de bestreden beslissing het volgende: Geachte 

mevrouw NAAM: M., F. (R.R.: …) Vrouwelijk nationaliteit: Albanië geboren te Tirane op 17.06.1995 

adres; (…) Ik kom terug op uw vraag voor evaluatie van het medische dossier voorgelegd door 

genoemde persoon in het kader van haar aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten 

ingediend op 15-01-2020. Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken: 

Standaard medisch getuigschrift d.d. 3-10-2019 van Dr. D. psychiater met de volgende informatie: o 

Sinds april 2019 aangekomen in België o Diagnose van PTSD met angst en depressie o 

Medicamenteuze therapie met Sipralexa en Zyprexa o Tweemaal op consult bij psychiater o Zonder 

behandeling kans op suïcide o Nood aan verdere opvolging psychiatrisch en psychotherapeutisch 

Psychotherapeutisch verslag d.d. 15-10-2019: PTSD na geweld in thuisland en Frankrijk Attest Fedasil 

dat betrokkene psychologische hulp krijgt sinds juni 2019 Medicatieschema d.d. 6-6-2019 Uit de 

aangeleverde medische informatie kunnen we het volgende besluiten: Het betreft hier een dame van 

heden 25 jaar afkomstig uit Albanië Zij ontwikkelde een PTSD met angst en depressie Zonder 

behandeling bestaat de kans op suïcide Heden wordt zij gevolgd door een psychiater en psycholoog Als 

medicamenteuze therapie neemt zij heden Sipralexa (Escitalopram een antidepressivum) en Zyprexa 

(Olanzapine, een antipsychoticum) Er is geen tegenindicatie tot reizen. 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):  2. In bijlage 2 wordt de 

beschikbaarheid van Escitalopram en Olanzapine aangetoond Uit deze informatie kan geconcludeerd 

worden dat de zorg die betrokkene een dame van 25 uit Albanië nodig heeft voor de behandeling van 
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haar PTSD (psychiatrie, specifieke psychotherapie, opname mogelijkheden) en de noodzakelijke 

medicatie Olanzapine en Escitalopram beschikbaar zijn in het thuisland. Vanuit het standpunt van 

beschikbaarheid van zorg is er geen tegenindicatie voor terugkeer naar Albanië Toegankelijkheid van de 

zorgen en van de opvolging in het land van herkomst: Allereerst kan een verblijfstitel niet enkel 

afgegeven worden op basis van het feit dal de toegankelijkheid van de behandeling 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 behandeling. 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. 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 consulate, 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 waarde 

zorgen versterkt werden.1 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/ Betrokkene heeft nood aan mentale gezondheidszorg. Op het vlak van 

geestelijke gezondheidszorg heeft Albanië in samenwerking met de WHO een nationale strategie voor 

geestelijke gezondheidszorg geïmplementeerd. De WHO, de Ierse en Zweedse regering hebben daarbij 

in technische assistentie voorzien om de mentale gezondheidssector te versterken. Deze assistentie 

uitte zich in het inrichten van nieuwe infrastructuur en het opleiden van personeel binnen deze sector. In 

Tirana bevinden zich enkele NGO's die zich toeleggen op mentale gezondheidszorg.7 Betrokkene legt 

geen bewijs van (algemene) arbeidsongeschiktheid voor en bovendien zijn er geen elementen in het 

dossier die erop wijzen dat betrokkene geen toegang zou hebben tot de arbeidsmarkt in haar land van 

oorsprong. Niels laat derhalve toe te concluderen dat zij niet zou kunnen instaan voor de kosten die 

gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. Bovendien lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene op 

haar jonge leeftijd in het herkomstland geen familie, vrienden en kennissen heeft wonen waar zij terecht 

kan voor eventuele hulp en opvang. Wat betreft het argument dat er een hoge corruptiegraad is: 

betrokkene legt hier niet het minste begin van bewijs van voor en schetst een algemene situatie die 

geldig is voor alle onderdanen van dat land. Aangezien betrokkene kan instaan voor haar eigen 

levensonderhoud, kan zij ook instaan voor de eventuele bijkomende kosten die gepaard zouden kunnen 

gaan met de behandeling. In het verzoekschrift van betrokkene wordt aangehaald dat er onvoldoende 

artsen en zorgverstrekkers aanwezig zijn in Albanië waar betrokkene beroep kan op doen. Om dit te 

staven worden bronnen en cijfermateriaal aangehaald van 2003 en 2006. Deze zijn echter achterhaald. 

De informatie met betrekking tot de toegankelijkheid zoals hierboven vermeldt is veel recenter. Niels 

verhindert betrokkene om terug te keren. Het slaat 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. Conclusie: Vanuit medisch standpunt 

kunnen we dan ook besluiten dat de pathologie bij de betrokkene, hoewel dit kan beschouwd werden als 

een medische problematiek die een reëel risico kan inhouden voor haar leven of fysieke integriteit indien 

dit met 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). Hoogachtend Dr. C. B. / (zie stuk 1) 4.3. Aangaande de beschikbaarheid van de 

zorgen en opvolging in het land van herkomst De arts-adviseur stelt dat uit de gegeven informatie 
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geconcludeerd kan worden dat de zorg die verzoekster nodig heeft voor de behandeling van haar PTSD 

(psychiatrie, specifieke psychotherapie, opname mogelijkheden en de noodzakelijke medicatie 

Olanzapine en Escitalopram beschikbaar zijn in het thuisland. De verzoekster kan het niet eens zijn met 

deze motivering. 4.3.1. De arts-adviseur motiveert dat de beschikbare zorgen voor verzoeksters 

medische problemen, aanwezig is in Albanië en dat er vanuit het standpunt van beschikbaarheid van 

zorg er geen tegenindicatie is voor een terugkeer naar Albanië. Verzoekster is ernstig gegriefd door 

deze beslissing. -  

4.3.1.1. Zo wenst de verzoekster er vooreerst op te wijzen dat zij een lopend verzoek om internationale 

bescherming heeft lopen in België. De verzoekster diende een verzoek om internationale bescherming 

in op datum van 24/04/2019.  Op datum van 14/08/2019 verkreeg de verzoekster een kennelijk 

ongegrond verzoek van het Commissariaat- Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Dit werd 

aangetekend verstuurd naar de verzoekster op datum van 19/08/2019. Dit verzoek om internationale 

bescherming is nog steeds lopende. Er was een terechtzitting gepland op datum van 02/04/2020 maar 

deze werd omwille van de Covid-19 maatregelen opgeschort. Er is aldus nog geen definitieve 

beslechting van verzoeksters verzoek om internationale bescherming. -  

4.3.1.2. Gelet op dit verzoek om internationale bescherming bevindt de verzoekster zich in de 

onmogelijkheid om terug te keren naar Albanië, haar land van herkomst. De arts-adviseur kan 

onmogelijk motiveren dat er geen tegenindicatie is voor een terugkeer naar Albanië, gezien verzoekster 

deze mogelijkheid net niet heeft. Zolang zij een lopend verzoek om internationale bescherming heeft, is 

zij gehouden zich op het Belgisch grondgebied te bevinden. Indien zij, tijdens haar lopend verzoek om 

internationale bescherming, zou terugkeren naar Albanië teneinde de nodige medische zorgen te 

verkrijgen, doet zij afstand van dit verzoek. -  

4.3.1.3. Verzoekster wordt met de bestreden beslissing aldus voor een onmogelijk dilemma geplaatst. 

Kiezen voor haar medische procedure, of kiezen voor haar verzoek om internationale bescherming. De 

Dienst Vreemdelingenzaken stelt zich onredelijk op door verzoekster voor zo'n keuze te stellen. Zij kan 

ook niet dienstig ontkennen dat zij hiervan niet op de hoogte was, gezien deze informatie zich in het 

administratieve dossier bevindt. De bestreden beslissing is hierin niet redelijk. Een schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel dringt zich op. De bestreden beslissing dient vernietigd te worden. -  

4.3.2. De arts-adviseur stelt in de bestreden beslissing dat, de adequate en noodzakelijke opvolging 

voor verzoeksters PTSD aanwezig is in Albanië. De arts-adviseur baseert zich hiervoor op informatie uit 

de MedCOI-databank die niet publiek is. Het betreft een aanvraag van 28/01/2020 met uniek nummer 

13232. De verzoekster kan het niet eens zijn met deze motivering. -  

4.3.2.1. Uit het medisch dossier van verzoekster blijkt dat de juiste opvolging niet beschikbaar in haar 

geval in het land van herkomst. Het weze herhaald te worden dat verzoekster medische documenten 

heeft neergelegd uit het universitair ziekenhuis waaruit haar opvolgende artsen zelf stellen dat een 

medische behandeling in het buitenland noodzakelijk is: "Certifions par la présente que Mme F. S. (M.), 

née le 17.06.1995 à Tirana et domiciliée à Tirana, a été régulièrement suivie dans notre centre 

hospitalier Durant la période 2017-2019, puisque son état de santé était lourdement aggravé suite à la 

violence systématique exercée par son conjoint, M. E. S. qui est connu pour être une personne violente 

et dépressive. La fille a montré des signes de dépression et elle très renfermée en soi. Durant le 

traitement, elle perdait souvent connaissance et, dans la plupart du temps, elle ne faisait que pleurer. 

Malgré les soins qui lui sont prodigués de manière intensive par nos spécialistes, la fille n'a eu aucune 

amélioration, c'est pourquoi nous lui recommandons de suivre un traitement plus spécialisé à I 

"étranger." (zie stuk 3) Terwijl de verzoekster specifieke elementen aanbrengt doet de verwerende partij 

dit niet. Uit de bestreden beslissing blijkt onafdoende dat verzoeksters specifieke situatie getoetst werd 

aan een eventuele opvolging in haar thuisland. De arts- adviseur motiveert hierover het volgende: "Er 

werd gebruikt gemaakt van 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 28-1-2020 met het unieke referentienummer 13232 2. In bijlage 2 wordt de 

beschikbaarheid van Escitalopram en Olanzapine aangetoond. Uit deze informatie kan geconcludeerd 

worden dat de zorg die betrokkene, een dame van 25 uit Albanië nodig heeft voor de behandeling van 

haar PTSD (psychiatrie, specifieke psychotherapie, opname mogelijkheden) en de noodzakelijke 

medicatie Olanzapine en Escitalopram beschikbaar zijn in het thuisland. Vanuit het standpunt van 

beschikbaarheid van zorg is er geen tegenindicatie voor terugkeer naar Albanië. " (zie stuk 1) Uit het 

dossier blijkt dat verzoekster een specifieke opvolging nodig heeft door een psychiater en een 

psycholoog, gezien er een groot risico bestaat op suïcide. Het is niet aannemelijk dat verzoekster dient 

terug te keren naar een land waar haar eigen artsen reeds hebben te kennen gegeven dat de adequate 

en noodzakelijke behandeling voor verzoekster niet aanwezig is. De arts-adviseur motiveert tegenstrijdig 

op dit punt. De verzoekster verwijst naar informatie die reeds in het dossier zit waaruit blijkt dat er geen 

specifieke opvolging beschikbaar is. De verzoekster wenst nogmaals te wijzen naar haar persoonlijke 

situatie. Zij heeft nog steeds een lopend verzoek om internationale bescherming lopen, dus zij bevindt 
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zich in de onmogelijkheid om terug te keren naar haar land van herkomst. Verzoekster kan niet 

terugkeren naar Albanië. Verder, heeft verzoekster bij wijze van aangetekende zending, op datum van 

14/04/2020, de Dienst Vreemdelingenzaken ter kennis gegeven van een medisch verslag waaruit blijkt 

dat de artsen in Albanië oordelen dat een opvolging in het buitenland de enigste mogelijkheid is voor 

verzoekster en dit ten zeerste wordt aanbevolen: "Certifions par la présente que Mme F. S. (M.), née Ie 

17.06.1995 à Tirana et domiciliée à Tirana, a été régulièrement suivie dans notre centre hospitalier 

Durant la période 2017-2019, puisque son état de santé était lourdement aggravé suite à la violence 

systématique exercée par son conjoint, M. E. S. qui est connu pour être une personne violente et 

dépressive. La fille a montré des signes de dépression et elle très renfermée en soi. Durant le 

traitement, elle perdait souvent connaissance et, dans la plupart du temps, elle ne faisait que pleurer. 

Malgré les soins qui lui sont prodigués de manière intensive par nos spécialistes, la fille n'a eu aucune 

amélioration, c'est pourquoi nous lui recommandons de suivre un traitement plus spécialisé à I 

"étranger." (zie stuk 3) Verzoekster heeft pas kennis gekregen van haar ongegrondheidsbeslissing op 

30/04/2020. Haar actualisering dd. 14/04/2020 dient dan ook mee in rekening genomen te worden bij 

het nemen van een grondige beslissing. De artsen in Albanië zijn dus niet in staat om de nodige 

behandeling te verzekeren. -  

4.4.2. Er wordt enkel beroep gedaan op informatie uit de Med COI- databank, die niet publiek 

toegankelijk is. In de voetnoten wordt bovendien niet verwezen naar het url-adres van de pagina waar 

de info te vinden zou zijn. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft geoordeeld dat deze 

informatie niet conform de motiveringsbeginselen is. Het arrest met nummer 211 356 van 23 oktober 

2018 in de zaak 216 576/VII zegt hierover het volgende: A la lecture de cet extrait, le Conseil observe 

que la motivation du premier acte attaqué procède d’une double motivation par référence dès lors que, 

d’une part, la partie défenderesse se réfère à l’avis médical du fonctionnaire médecin, et d’autre part, 

celui-ci se réfère à des « informations provenant de la base de données non publique MedCOI ». En 

l'occurrence, la question qui se pose donc est celle de savoir si cette double motivation par référence 

satisfait aux exigences de l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, telle qu'elle 

découle de la loi du 29 juillet 1991, dont la violation des articles 2 et 3 est invoquée par la partie 

requérante.  3.4. A cet égard, le Conseil rappelle que la motivation par référence est admise sous 

réserve du respect de trois conditions : « Première condition: le document [...] auquel se réfère l'acte 

administratif doit être lui-même pourvu d'une motivation adéquate au sens de l'article 3 de la loi du 29 

juillet 1991 [...]. Deuxième condition: le contenu du document auquel il est fait référence doit être connu 

du destinataire de l'acte administratif Tel est le cas lorsque ce document est annexé à l'acte pour faire 

corps avec lui [...], ou encore lorsque le contenu du document est reproduit, fût-ce par extraits, ou 

résumé dans l'acte administratif [...]. Si le document auquel l'acte se réfère est inconnu du destinataire, 

la motivation par référence n'est pas admissible [...]. Une précision d'importance doit être apportée. La 

connaissance du document auquel l’acte se réfère doit être au moins simultanée à la connaissance de 

l'acte lui-même. Elle peut être antérieure [...] mais elle ne peut en principe être postérieure [...]. Un 

objectif essentiel de la loi est, en effet, d'informer l’administré sur les motifs de l'acte en vue de lui 

permettre d'examiner en connaissance de cause l'opportunité d'introduire un recours. Enfin, troisième et 

dernière condition: il doit apparaître sans conteste et sans ambiguïté que l'auteur de l'acte administratif, 

exerçant son pouvoir d'appréciation, a fait sienne la position adoptée dans le document auquel il se 

réfère » (X. DELGRANGE et B. LOMBAERT, « La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes 

administratifs : Questions d’actualités », in La motivation formelle des actes administratifs, Bruxelles, La 

Bibliothèque de Droit Administratif, Ed. La Charte, 2005, p. 44-45, n°50). Concernant la première 

condition, le Conseil d’Etat a jugé, à plusieurs reprises, que l’avis ou le document auquel se réfère 

l’autorité administrative doit répondre aux exigences de l’obligation de motivation formelle des actes 

administratifs, en ce sens que ledit avis ou document doit être suffisamment et adéquatement motivé 

(en ce sens, notamment : C.E., arrêt n° 99.353 du 2 octobre 2001 ; C.E., arrêt n° 174.443 du 13 

septembre 2007 ; C.E., arrêt n° 194.672 du 26 juin 2009 ; C.E., arrêt n° 228.829 du 21 octobre 2014; 

C.E., n° 230.579 du 19 mars 2015; C.E., arrêt n° 235.212 du 23 juin 2016 ; C.E., arrêt n° 235.763 du 15 

septembre 2016 ; C.E., arrêt n° 237.643 du 14 mars 2017 ; C.E., arrêt n° 239.682 du 27 octobre 2017). 

3.5. En l’espèce, le Conseil estime qu’il ne peut être considéré que l’avis du fonctionnaire médecin, 

susmentionné, satisfait aux exigences de l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, en 

ce qui concerne la disponibilité du traitement médicamenteux en République Démocratique du Congo. 

En effet, le fonctionnaire médecin se réfère, notamment, à des « informations provenant de la base de 

données non publique MedCOI », précisant la date des « Requêtes Medcoi » et leurs numéros de 

référence. Il indique que ces « requêtes » démontrent, notamment, la disponibilité des médicaments 

requis.     Au vu du libellé et du contenu des réponses aux « requêtes MedCOI », le Conseil observe 

que la mention figurant dans l’avis du fonctionnaire médecin, selon laquelle « Ces requêtes démontrent 

la disponibilité de l'olmesartan, de l’amlodipine, de I'hydrochlorothiazide, du tramadol, du paracetamol et 

de la méthylprednisolone », ne consiste ni en la reproduction d’extraits, ni en un résumé desdits 
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documents, mais plutôt en un exposé de la conclusion que le fonctionnaire médecin a tiré de l’examen 

des réponses aux requêtes MedCOI citées. Il s’ensuit quercette motivation de Tavis du fonctionnaire 

médecin, par référence aux informations issues de la banque de données MedCOI, ne répond pas au 

prescrit de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; En effet, la 

simple conclusion du fonctionnaire médecin ne permet pas à la partie requérante de comprendre les 

raisons pour lesquelles il a considéré que ces informations démontraient la disponibilité du traitement 

médicamenteux requis. Il en est d’autant plus ainsi, qu’à la différence d’un lien vers une page Internet, 

lequel est, en principe, consultable en ligne, par la partie requérante, les réponses aux « requêtes 

MedCOI », sur lesquelles se fonde le fonctionnaire médecin dans son avis, ne sont pas accessibles au 

public. En conséquence, entendant motiver son avis par référence à ces documents, le fonctionnaire 

médecin se devait, soit d’en reproduire les extraits pertinents, soit de les résumer, ou encore de les 

annexer audit avis. A l’inverse, le procédé utilisé entraîne une difficulté supplémentaire pour la partie 

requérante dans l’introduction de son recours, puisque celle-ci doit demander la consultation du dossier 

administratif à la partie défenderesse, afin de pouvoir prendre connaissance des réponses aux « 

requêtes MedCOI », sur lesquelles le fonctionnaire médecin fonde son avis, et ainsi en vérifier la 

pertinence. (zie arrest met nummer 211 356 van 23 oktober 2018 in de zaak 216 576/VII) Het arrest van 

de Raad is zeer duidelijk en concreet over de informatie die wordt toegevoegd uit de MedCOl- databank. 

De arts-adviseur mag niet louter een algemene verwijzing doen naar informatie die zij halen uit de 

MedCOl- databank. Een schending van de materiële en formele motiveringsplicht dringt zich op gezien 

het een extra moeilijkheid is voor verzoekende partij om zich op de informatie van MedCOI te beroepen 

in het kader van een verzoekschrift in hoger beroep. Zo heeft de Raad geoordeeld in het hierboven 

geciteerde arrest. In casu bevindt de verzoekster zich in dezelfde situatie. Uit de bestreden beslissing 

kan niet worden afgeleid op welke informatie de arts- adviseur zich gebaseerd heeft. Zij geeft enkel een 

loutere opsomming van eventuele beschikbare zorgen. Uit hun opzoekingen in de MedCOI-databank, 

die niet toegankelijk is voor het publiek, besluiten zij dus dat de verzoekster zich kan beroepen op de 

nodige zorgen in Albanië. Dat de verzoekster echter niet weet hoe de arts- adviseur tot deze besluiten is 

gekomen, op welke informatie zij zich gebaseerd heeft en of dit specifiek aan verzoeksters situatie 

getoetst is. De arts-adviseur citeert verder ook niet uit de pertinente stukken. -  

4.4.3. De verzoekster zal het administratief dossier dan ook niet tijdig kunnen ontvangen. De 

verwerende partij maakt het dossier immers over na dertig dagen waardoor de beroepstermijn verstrijkt. 

Dit wordt zo aangegeven in het documenten Frequently asked questions inzake de openbaarheid van 

bestuur bij de Dienst Vreemdelingenzaken - geactualiseerde versie mei 2018 - zie stuk 4 : "7) Binnen 

welke termijn mag ik een antwoord verwachten op mijn vraag om inzage van een dossier? De wet van 

11 april 1994 op de openbaarheid van bestuur voorziet voor de administratieve overheid een wettelijke 

termijn van 30 dagen waarbinnen een antwoord op de aanvraag dient te worden geformuleerd. De 

aanvragen worden afgehandeld in chronologische volgorde. In de praktijk zal u, afhankelijk van het 

aantal aanvragen, binnen de twee à drie weken een antwoord mogen verwachten op uw aanvraag, 

maar hou er dus rekening mee dat de antwoordtermijn ( maximaal ) dertig dagen kan bedragen. 

Bemerking: De wetgeving op de openbaarheid van bestuur werd niet in het leven geroepen in het kader 

van de beroepsprocedures, en voorziet bijgevolg geen bijzondere regeling in verband met het indienen 

van ( dringende ) beroepen. 8) Is het dossier onmiddellijk beschikbaar als ik mijn schriftelijke aanvraag 

heb gedaan? Vermits de wet van 11 april 1994 enkele uitzonderingen voorziet op de openbaarheid van 

bestuur dient elk dossier individueel getoetst te worden. De dienst openbaarheid van bestuur zal u 

contacteren voor een afspraak wanneer het dossier ter beschikking is. Het heeft geen zin zich zonder 

afspraak aan te bieden aan het onthaal van de Dienst Vreemdelingenzaken." (zie stuk 4, eigen 

markering) De verwerende partij zal het administratief dossier dan ook nooit op tijd overmaken. Gelet op 

het feit dat er in de annulatie-procedure ook geen aanvullende nota kan worden neergelegd, kan er ook 

na het inkijken van het dossier op de griffie van uw Raad geen dienstig verweer meer worden gevoerd. 

Middelen kunnen bovendien niet uitgebreid worden. Dat hier sprake is van een schending van het 

motiveringsprincipe. Dat de bestreden beslissing hierdoor vernietigd dient te worden. 4.5. Aangaande de 

toegankelijkheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst Wat de toegankelijkheid 

betreft stelt de arts-adviseur dat er in Albanië een gecentraliseerd gezondheidszorgsysteem bestaat met 

het Ministerie van Volksgezondheid als belangrijkste coördinator. De gezondheidszorg is gebaseerd op 

solidariteit, gelijkheid en partnerschap tussen kopers, dienstverleners en begunstigden. Hij stelt verder 

dat er een universele ziekteverzekering is voor personen die in Albanië verblijven en voor de mensen 

die niet economisch actief zijn betaalt de staat de bijdragen. Hij verwijst verder naar rechtspraak van het 

EHRM dat stelt dat een slechte behandeling vanwege een instabiele conjunctuur niet kan lijden tot een 

inbreuk op artikel 3 EVRM. De verzoekster kan niet akkoord gaan met de door de arts- adviseur 

gegeven motivering omtrent de toegankelijkheid tot de nodige medische behandeling en opvolging 

waarborgen. Volgens de verzoekster gaat hier louter om een hypothetische toegankelijkheid en is haar 
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concreet geval onvoldoende onderzocht. Uit de motivering blijkt niet dat verzoeksters specifieke situatie 

getoetst werd aan de toegankelijkheid van de nodige zorgen in Albanië. -  

4.5.1. Vooreerst stelt de verzoekster de toegang tot de noodzakelijke zorgen in Albanië haar niet 

gegarandeerd kunnen worden. Verzoekster bracht hiervan de nodige objectieve bewijsstukken aan bij 

haar verzoek om verblijfsmachtiging voor meer dan drie maanden conform artikel 9ter 

Vreemdelingenwet. De arts- adviseur motiveert echter dat de stukken die verzoekster aanbracht niets 

aantonen over de individuele situatie van verzoekster. Verzoekster kan zich niet verzoenen met 

dergelijke houding van de arts- adviseur. Zij bracht wel degelijke objectieve stukken aan die aantonen 

dat de toegang tot de nodige adequate opvolging niet gegarandeerd zullen worden. Er wordt in de 

bestreden beslissing hier op geen enkele wijze op geantwoord, wat nochtans de kern is van de principes 

van motivering en zorgvuldigheid. Indien de arts- adviseur de mening is toegedaan dat verzoekster zich 

wel kan beroepen op de noodzakelijke behandeling en toegang hiertoe zal krijgen, dan dient de arts- 

adviseur dit te motiveren. Dit doet de arts- adviseur geenzins. Meer zelfs. De arts- adviseur haalt 

bronnen aan die vooreerst niet consulteerbaar zijn voor verzoekster (zie supra) en vervolgens verwijst 

hij zelf naar algemene informatie over de toegankelijkheid van de beschikbare zorgen, zonder deze in 

concreto te toetsen aan verzoeksters specifieke situatie. Dat dit niet getuigt van zorgvuldig bestuur. De 

verzoekster loopt bijgevolg een reëel risico op een onmenselijke en vernederende behandeling door de 

afwezigheid van een adequate behandeling van haar medische aandoening. -  

4.5.2. a) onvoldoende adequate behandeling in Albanië De verzoekster wenst te herhalen dat zij in de 

periode 2017-2019 herhaaldelijk medisch werd opgevolgd in het universitair ziekenhuis Mère Thérèse te 

Tirana voor haar medische problemen. Tijdens deze behandeling verloor zij vaak het bewustzijn en kon 

zij voor het overgrote deel van de tijd, het niet opbrengen om zelfs te wenen. A* Hoewel zij zeer 

intensief werd begeleid door de aanwezige specialisten, waren er geen verbeteringen zichtbaar. 

Daarom raden zij ook een opvolging in het buitenland aan: "Certifions par la présente que Mme F. S. 

(m.), née le 17.06.1995 à Tirana et domiciliée à Tirana, a été régulièrement suivie dans notre centre 

hospitalier Durant la période 2017-2019, puisque son état de santé était lourdement aggravé suite à la 

violence systématique exercée par son conjoint, M. E. S. qui est connu pour être une personne violente 

et dépressive. La fille a montré des signes de dépression et elle très renfermée en soi. Durant le 

traitement, elle perdait souvent connaissance et, dans la plupart du temps, elle ne faisait que pleurer. 

Malgré les soins qui lui sont prodigués de manière intensive par nos spécialistes, la fille n'a eu aucune 

amélioration, c'est pourquoi nous lui recommandons de suivre un traitement plus spécialisé a I 

"étranger." (zie stuk 3) Als zelfs specialisten van het universitair ziekenhuis vaststellen dat zij 

verzoeksters medische toestand niet kunnen verbeteren, hoe kan de arts- adviseur dan oordelen dat er 

adequate behandeling voorhanden is? Dit getuigt enkel van onzorgvuldig bestuur en het blijkt duidelijk 

dat de ernst van verzoeksters medische toestand niet mee in rekening werd gebracht. De bestreden 

beslissing dient vernietigd te worden. b) Hoge graad van corruptie in de medische sector De publieke 

sector van de gezondheidszorg wordt bovendien slecht gefinancierd waardoor corruptie veelvuldig 

voorkomt. Corruptie is in Albanië een echte plaag en duwt de zwaksten meer en meer in de armoede. 

Het resultaat is dat er ook in de publieke gezondheidszorg net zoals in de privé sector betaald moet 

worden. De verzoekster verwijst naar het wetenschappelijk artikel Paying O ut-of-poe kets and 

Informally for Health Care in Albania: The impoverishing effect on household uit 2015 (zie stuk 5): 

"Albania's limited public spending on healthcare sector [...] has resulted in an increase on out-of- pocket 

payments for both inpatient and outpatient care. Survey data report that for the lowest income quintile, 

the share of total out-of-pocket spending in inpatient services has gone up to 60 % of the total monthly 

household expenditure. These vulnerable or pour groups of the society lack protection against out-of-

pocket spending and this may contribute to increased inequalities but also to barriers to access. 

Although inpatient care is almost free for all those in possession of a health insurance booklet (except 

for some co-payments for high-cost diagnostic tests), in reality, most of the people visiting this service 

report to have paid substantial amount of out-of-pocket payments. Out-of- pocket payments consist 

mainly of fees for services received, money to buy medicines, payment for laboratory work, transport 

expenditures, as well as money paid informally to medical staff. Expenses on medicines are the highest 

in outpatient care." (zie stuk 5) Hieruit volgt dat de huishoudens met de laagste inkomens het hoogste 

worden getroffen door de corruptie, wat hun situatie nog meer precair maakt. Ook een andere artikel uit 

2016 Problems and reality in health market of Albania and its management beaamt de hoge graad van 

corruptie (zie stuk 6): "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 healthcare, over the short term. In summary, 

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

unemployment 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. " Gelet op de hoge corruptiegraad en de slechte staat van 
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de economie in Albanië kunnen gewone burgers, zoals verzoekster, ook al hebben ze werk, zeer 

moeilijk het smeergeld betalen. De verzoekster zal dan ook geen toegang hebben tot de onaangepaste 

zorg die wel beschikbaar is. De arts-adviseur houdt met bovenstaande element die kenbaar werden 

gemaakt bij de aanvraag geen rekening.  

4.6. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft bij het nemen van de bestreden beslissing zowel het 

zorgvuldigheidsbeginsel als de materiële motiveringsplicht geschonden. Enerzijds is de actuele 

aandoening van de verzoekster niet in concrete onderzocht én getoetst aan de nodige beschikbaarheid 

van zorgen in het land van herkomst. Anderzijds is de toegankelijkheid van de zorgen, als deze al 

beschikbaar zouden zijn, niet in concreto onderzocht De bestreden beslissing die genomen werd in 

toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet dient derhalve vernietigd te worden.” 

 

2.2. De verzoekende partij voert onder meer de schending aan van de formele motiveringsplicht, vervat 

in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen en in artikel 62 van de Vreemdelingenwet. De neergelegde uitdrukkelijke 

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

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

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

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

juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op 

een "afdoende" wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). Hetzelfde 

geldt voor de aangevoerde schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet, dat een afdoende 

motivering oplegt. 

 

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

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

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

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

 

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

van de Vreemdelingenwet, en naar het advies van de arts-adviseur van 31 maart 2020, dat mede ter 

kennis wordt gegeven, zodat de bestreden beslissing en het advies samen moeten worden gelezen. 

 

Het medisch advies van de arts-adviseur van 31 maart 2020 luidt: 

 

“(…) 

NAAM: M. F. (R.R.: …) Vrouwelijk nationaliteit Albanië geboren Ie Tirane op 17.06.1995 adres. (…) Ik 

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

het kader van haar aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 15-01 -2020. 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken: Standaard medisch 

getuigschrift d.d. 3-10-2019 van Dr. D. psychiater met de volgende informatie: o Sinds april 2019 

aangekomen in België o Diagnose van PTSD met angst en depressie o Medicamenteuze therapie met 

Sipralexa en Zyprexa o Tweemaal op consult bij psychiater o Zonder behandeling kans op suïcide o 

Nood aan verdere opvolging psychiatrisch en psychotherapeutisch Psychotherapeutisch verslag d.d. 15-

10-2019: PTSD na geweld in thuisland en Frankrijk Attest Fedasil dat betrokkene psychologische hulp 

krijgt sinds juni 2019 Medicatieschema d.d. 6-6-2019 Uit de aangeleverde medische informatie kunnen 

we het volgende besluiten: Het betreft hier een dame van heden 25 jaar afkomstig uit Albanië Zij 

ontwikkelde een PTSD met angst en depressie Zonder behandeling bestaat de kans op suïcide Heden 

wordt zij gevolgd door een psychiater en psycholoog Als medicamenteuze therapie neemt zij heden 

Sipralexa (Escitalopram een antidepressivum) en Zyprexa (Olanzapine, een antipsychoticum) Er is geen 

tegenindicatie tot reizen. Beschikbaarheid van de zorgen on 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 28-1-2020 met het unieke referentienummer 13232 2. In bijlage 2 

wordt de beschikbaarheid van Escitalopram en Olanzapine aangetoond Uit deze informatie kan 

geconcludeerd worden dat de zorg die betrokkene een dame van 25 uit Albanië nodig heeft voorde 

behandeling van haar PTSD (psychiatrie, specifieke psychotherapie, opname mogelijkheden) en de 

noodzakelijke medicatie Olanzapine en Escitalopram beschikbaar zijn in het thuisland. Vanuit het 

standpunt van beschikbaarheid van zorg is er geen tegenindicatie voor terugkeer naar Albanië 

Toegankelijkheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst; Allereerst kan een 

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

behandeling in het land van onthaal en het land van herkomst sterk uiteen kan lopen. Naast de 
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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 behandeling. 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 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.1 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 waarde 

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.4 Betrokkene heeft nood aan mentale gezondheidszorg. Op het vlak van 

geestelijke gezondheidszorg heeft Albanië in samenwerking met de WHO een nationale strategie voor 

geestelijke gezondheidszorg geïmplementeerd. De WHO, de Ierse en Zweedse regering hebben daarbij 

in technische assistentie voorzien om de mentale gezondheidssector te versterken. Deze assistentie 

uitte zich in het inrichten van nieuwe infrastructuur en het opleiden van personeel binnen deze sector.-' ’ 

In Tirana bevinden zich enkele NGO's die zich toeleggen op mentale gezondheidszorg.' Betrokkene legt 

geen bewijs van (algemene) arbeidsongeschiktheid voor en bovendien zijn er geen elementen in het 

dossier die erop wijzen dat betrokkene geen toegang zou hebben tot de arbeidsmarkt in haar land van 

oorsprong. Niet3 laat derhalve toe te concluderen dat zij niet zou kunnen instaan voor de kosten die 

gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. Bovendien lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene op 

haar jonge leeftijd in het herkomstland geen familie, vrienden en kennissen heeft wonen waar zij terecht 

kan voor eventuele hulp en opvang. Wat betreft het argument dat er een hoge corruptiegraad is: 

betrokkene legt hier niet het minste begin van bewijs van voor en schetst een algemene situatie die 

geldig is vooralle onderdanen van dat land Aange2ien betrokkene kan instaan voor haar eigen 

levensonderhoud, kan zij ook instaan voor de eventuele bijkomende kosten die gepaard zouden kunnen 

gaan met de behandeling. In het verzoekschrift van betrokkene wordt aangehaald dat er onvoldoende 

artsen en zorgverstrekkers aanwezig zijn in Albanië waar betrokkene beroep kan op doen. Om dit te 

staven worden bronnen en cijfermateriaal aangehaald van 2003 en 2006. Deze zijn echter achterhaald. 

De informatie met betrekking tot de toegankelijkheid zoals hierboven vermeldt is veel recenter. 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. 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). Hoogachtend Dr. C. B. Arts-adviseur 

(…)”  

 

Uit de bestreden beslissing, in samenlezing met het medisch advies, blijkt dat de juridische grondslag 

wordt vermeld: artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en op uitgebreide wijze de feitelijk grondslag is 

vermeld. Het medisch advies erkent dat de verzoekende partij aan een ernstige ziekte lijdt, maar besluit 

dat de behandeling en beschikbaarheid van de medische noden van de verzoekende partij voorhanden 

zijn in het herkomstland. De bestreden beslissing, samen gelezen met het ter kennis gegeven advies 
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van de arts-adviseur, legt uit dat de verzoekende partij weliswaar lijdt aan een ziekte die een reëel risico 

inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, of aan een ziekte die een reëel risico inhoudt op een 

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

het land van verblijf. De arts-adviseur stelt vast, na een onderzoek en met verwijzing naar de gebruikte 

bronnen, dat voor de behandeling van de ziekte de medische zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn in 

het herkomstland. Het medisch advies houdt rekening met de voorgelegde stukken. De verwerende 

partij merkt correct op dat geen rekening kan gehouden worden met de tweede aanvulling die aan het 

bestuur werd verzonden op 14 april 2020 omdat deze aanvulling pas na het nemen van de bestreden 

beslissing werd overgemaakt. De verzoekende partij kan de verwerende partij niet verwijten geen 

rekening te houden met medische documenten, haar niet gekend voor het nemen van de bestreden 

beslissing. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) benadrukt voorts dat een verwijzing naar 

een advies, in het licht van de motiveringsvereiste van artikel 3 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 

en artikel 62 van de Vreemdelingenwet, een afdoende motivering kan vormen, doch dat hiertoe wel 

vereist is dat de inhoud van dit advies aan de betrokkene werd ter kennis gebracht en dat dit advies zelf 

ook afdoende is gemotiveerd (RvS 3 juni 2014, nr. 227.617; RvS 2 december 2013, nr. 225.659; RvS 18 

juni 2012, nr. 219.772; RvS 19 mei 2011, nr. 213.636), dat het wordt bijgevallen in de uiteindelijke 

beslissing en dat er geen tegenstrijdige adviezen zijn (RvS 24 oktober 2014, nr. 228.919, Lettani), wat 

hier het geval is.  

 

De aangevoerde bepalingen zijn niet geschonden.  

 

2.3. De verzoekende partij bekritiseert de bestreden beslissing en het medisch advies van de arts-

adviseur inhoudelijk en voert dus de schending aan van de materiële motiveringsplicht die in het licht 

van de zorgvuldigheidsplicht en artikel 9ter van de Vreemdelingenwet moet onderzocht worden. 

 

De Raad is niet bevoegd om zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve 

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

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

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

 

Artikel 9ter van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“§ 1  

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

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

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

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

het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde. 

(…) 

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

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

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

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

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

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen.” 

 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

overheid met alle dienstige stukken rekening moet houden. 

 

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

stellen van de bevoegde overheid. Hij beschikt te dezen slechts over een marginale 
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toetsingsbevoegdheid. Dit betekent dat hij alleen die beslissing strijdig met het redelijkheidsbeginsel kan 

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

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

 

2.4. De verzoekende partij bekritiseert het motief van het medisch advies dat stelt dat de zorgen en 

opvolging beschikbaar zijn in het herkomstland. De verzoekende partij lijdt aan PTSD, neemt 

Olanzapine en Escitalopram als medicatie, kent psychiatrische problemen en opnamemogelijkheden 

moeten voorhanden zijn, aldus de verzoekende partij.  

 

2.4.1. De verzoekende partij wijst in eerste instantie erop dat zij op 24 april 2019 een verzoek om 

internationale bescherming heeft ingediend dat hangende is bij de Raad. Zij verkeert daardoor in de 

onmogelijkheid zich naar het herkomstland te begeven. Zij meent dat door de bestreden beslissing zij in 

een onmogelijk dilemma wordt geplaatst: kiezen voor haar medische procedure of kiezen voor haar 

verzoek om internationale bescherming. 

 

Deze grief is niet langer actueel. De Raad heeft op 28 mei 2020 een arrest uitgesproken, gekend onder 

het nummer 236 169, waarbij het beroep van de verzoekende partij wordt verworpen. Bijgevolg mist 

deze grief actueel belang. De grieven onder punt 4.3.1. van het middel zijn niet langer dienstig. 

 

2.4.2. In tweede instantie bekritiseert de verzoekende partij het onderzoek en de motieven van het 

advies van de arts-adviseur. Zij meent dat de door haar voorgelegde medische attesten, waaronder 

haar stuk 3, gevoegd bij het verzoekschrift, blijkt dat een medische behandeling in het buitenland 

noodzakelijk is. Zij stelt dat het advies zich steunt op het MedCOI-document nr. 13232, wat een niet 

publieke bron is. Zij houdt voor dat de documenten waarop de arts-adviseur zich steunt niet specifiek 

getoetst werden aan haar situatie. De verzoekende partij benadrukt dat zij opvolging nodig heeft van 

een psychiater en een psycholoog, gelet op een groot risico op zelfmoord. 

 

De verzoekende partij beweert dat “de informatie die reeds in het dossier zit” aantoont dat er geen 

specifieke opvolging beschikbaar is. 

 

Deze stelling is onjuist. In het administratief dossier is het MedCOI-document nr. 13232 voorhanden. De 

aanwezigheid van de behandeling wordt onderzocht voor personen met PTSD, depressies, 

slaapproblemen en gedrag dat wijst op een mogelijke zelfmoord. Er wordt verwezen naar een concreet 

adres waar de verzoekende partij terecht kan voor de medische noden die zij heeft, waaronder een 

psychiatrie met opnamemogelijkheden bij acute crisissen of zelfmoordpogingen. Thuisverzorging door 

een psychiatrische verpleegster is mogelijk. De medicatie Olanzapine is voorhanden. Uit het document 

nr. 8836115, dat als bijlage 2 verwijst naar BMA-documenten nrs. 12969 en 13232, blijkt dat ook het 

medicijn Escitalopram voorhanden is. Uit het gevoerde onderzoek blijkt dus duidelijk dat de arts-

adviseur specifieke opzoekingen heeft verricht naar de noden van de verzoekende partij op medische 

vlak. De arts-adviseur ontkent overigens geenszins dat de verzoekende partij medische noden heeft. 

Verder laat de verzoekende partij na te specifiëren welke informatie in het administratief dossier wijst op 

het tegendeel. 

 

Bovendien sluit ook stuk 3, gevoegd bij het verzoekschrift, niet uit dat de verzoekende partij in het 

buitenland kan behandeld worden. 

 

In de mate dat de verzoekende partij bekritiseert dat de arts-adviseur gebruik maakt van niet-publieke 

bronnen, stelt de Raad vast dat de documenten waarnaar de arts-adviseur verwijst zich allen in het 

administratief dossier bevinden zodat de verzoekende partij deze inhoudelijk kan nagaan. Deze 

informatie is afgedrukt beschikbaar voor de verzoekende partij. Verder merkt de Raad op dat de 

verzoekende partij geen belang bij deze grief aantoont nu blijkt dat zelfs geen poging werd ondernomen 

ter inzage van het dossier, zoals het de Raad voorligt.  

 

De verwijzing naar een andersluidend arrest van de Raad is in dit geval niet dienstig omdat de arts-

adviseur afdoende motiveert over de informatie die hij gebruikt en waarom hij tot zijn besluit komt (zie 

punt 2.2.) en omdat arresten van de Raad geen precedentswaarde hebben. In dit geval motiveert de 

arts-adviseur meer dan louter te verwijzen naar de gebruikte documenten. De verzoekende partij kan bij 

de eenvoudige lezing van het medisch advies begrijpen waarom de arts-adviseur tot zijn besluit komt en 

op grond van aanwezige informatie in het administratief dossier. De bewering van de verzoekende partij 

dat zij nooit het administratief dossier kon krijgen voor het indienen van haar beroep, is niet aangetoond. 

Deze grieven zijn bijgevolg ongegrond. 
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2.4.3. Waar de verzoekende partij opmerkt dat haar stukken, overgemaakt op 14 april 2020, wel in 

rekening moeten worden gebracht, omdat de kennisgeving later is, kan deze redenering niet gevolgd 

worden. Uit geen enkel bepaling, en de verzoekende partij toont dit niet aan, blijkt dat er een verplichting 

op de verwerende partij rust om de zaak als het ware te heropenen als ervoor de kennisgeving van de 

bestreden beslissing, maar na het nemen van de bestreden beslissing, nog stukken worden voorgelegd. 

 

2.4.4. Waar de verzoekende partij stelt dat de behandeling niet adequaat zou zijn en in de mate dat zij 

hiermee de kwaliteit ervan in vraag stelt, leest de Raad in het medisch advies dat de ambtenaar-

geneesheer benadrukt dat het er niet om gaat zich ervan te verzekeren dat het kwaliteitsniveau van het 

systeem vergelijkbaar is met het systeem dat in België bestaat. Deze vergelijking zou tot gevolg hebben, 

zo zet hij verder uiteen, 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 en dat 

dit niet in overeenstemming zou zijn met de belangrijkste doelstelling van de verificaties op het gebied 

van de toegang tot de zorgverlening, namelijk zich ervan verzekeren dat de zorgverlening in zijn land 

van herkomst of het land waar hij verblijft toegankelijk is voor de aanvrager. De Raad wijst erop dat 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet slechts voorziet dat wordt nagegaan of een vreemdeling kan 

terugreizen naar zijn land van herkomst zonder dat zijn leven of fysieke integriteit hierdoor in het 

gedrang komt en of deze vreemdeling in dat land niet dreigt in een onmenselijke of vernederende 

situatie terecht te komen ingevolge het ontbreken van een adequate behandeling. De ambtenaar-

geneesheer dient bijgevolg inderdaad niet na te gaan of een vreemdeling die verzoekt om, op medische 

gronden, tot een verblijf in het Rijk te worden gemachtigd, kan genieten van een medische 

zorgverstrekking of opvolging die van eenzelfde kwalitatief niveau is als dat in België, of even snel en 

eenvoudig als dat het geval is in België kan opgestart worden, doch slechts of een adequate 

behandeling beschikbaar en toegankelijk is. De Raad merkt op dat de ambtenaar-geneesheer 

vaststelde dat dit in voorliggende zaak het geval is. De ambtenaar-geneesheer heeft duidelijk 

uiteengezet dat, met de verwijzing naar bronnenmateriaal, kan geconcludeerd worden dat de 

verzoekende partij zonder problemen de noodzakelijke zorg kan ontvangen in haar thuisland. Hij heeft 

dan ook de in artikel 9ter van de Vreemdelingenwet bepaalde criteria in acht genomen. De Raad 

benadrukt hierbij dat het de ambtenaar-geneesheer vrijstaat niet akkoord te gaan met de behandelende 

arts, aangezien er anders over oordelen zou inhouden dat er geen beoordeling door de ambtenaar-

geneesheer meer zou moeten gebeuren. De taak van een behandelende arts en die van een 

controlearts bij de Dienst Vreemdelingenzaken is fundamenteel verschillend. Waar de behandelende 

arts de taak heeft om de verzoekende partij naar behoren te verzorgen, is het de taak van de 

ambtenaar-geneesheer om na te gaan of de verzoekende partij door haar aandoening een reëel risico 

loopt voor haar leven of fysieke integriteit in de supra toegelichte acute, kritische of zeer vergevorderde 

zin of anderzijds door stopzetting van de behandeling een reëel risico op een onmenselijke of 

vernederende behandeling loopt. 

 

2.5. In een volgend onderdeel betwist de verzoekende partij het besluit van de arts-adviseur dat stelt dat 

de zorgen en de opvolging van de medische noden toegankelijk zijn. 

 

De Raad verwijst naar punt 2.2. waar het medisch advies wordt geciteerd. 

 

De verzoekende partij stelt dat het louter om een hypothetische toegankelijkheid handelt zonder 

onderzoek naar de specifieke situatie van de verzoekende partij. Zij benadrukt dat zij “objectieve 

stukken” aanbracht die aantonen dat de toegang niet gegarandeerd is. 

 

De Raad merkt op dat de verzoekende partij nalaat te preciseren welk element zij bijbracht die deze 

stelling zou staven. 

 

In de mate dat de verzoekende partij verwijst naar haar stukken 5 en 6, gevoegd bij het verzoekschrift, 

merkt de Raad op dat de arts-adviseur verwijst naar de precieze pagina’s van het “Country Fact Sheet. 

Access to Heatlhcare: ALBANIA. MedCOI II - Belgian Desk on Accessibility”, dat zich afgedrukt (haar 

geheel rapport) in het administratief dossier bevindt en dat dus consulteerbaar is voor de verzoekende 

partij. Nalezing van de pagina’s 13, 15, 18 en 28 leert dat niet verzekerde patiënten ongeveer 7 euro 

betalen voor een medische consultatie en 11 euro indien het een specialist betreft, dat er 1200 

apothekers voorhanden zijn (pagina 14) en dat de Albanese wettelijk geïnstalleerde 

gezondheidsverzekering ook de economisch niet-actieve personen, zoals werkzoekenden of deze die 

genieten van een sociale uitkering, dekt (pagina 18). 
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In de mate dat de verzoekende partij opnieuw hekelt dat de ‘MedCOI-databank’ een niet-publieke 

databank is en zij het voornoemd Country Fact-rapport niet kan consulteren, wijst de Raad erop dat uit 

nazicht van het administratief dossier blijkt dat alle stukken waarnaar de ambtenaar-geneesheer verwijst 

daarin aanwezig zijn. Een stuk waarnaar verwezen wordt in de beslissing dient niet opgenomen te 

worden in de beslissing zelf (en niet te worden bijgevoegd). In het kader van de formele 

motiveringsplicht volstaat het om in het kort het voorwerp en de inhoud van die stukken te vermelden, 

zonder dat het nodig is ze in extenso over te nemen (OPDEBEEK, I. en COOLSAET, A., Administratieve 

rechtsbibliotheek: formele motivering van bestuurshandelingen, Brugge, die Keure, 1999, p. 131 – 133). 

 

Het motief van het medisch advies dat stelt: “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 de 

ziektefonds en het zorgcentrum waarde 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. 

Betrokkene heeft nood aan mentale gezondheidszorg. Op het vlak van geestelijke gezondheidszorg 

heeft Albanië in samenwerking met de WHO een nationale strategie voor geestelijke gezondheidszorg 

geïmplementeerd. De WHO, de Ierse en Zweedse regering hebben daarbij in technische assistentie 

voorzien om de mentale gezondheidssector te versterken. Deze assistentie uitte zich in het inrichten van 

nieuwe infrastructuur en het opleiden van personeel binnen deze sector.-' ’ 

In Tirana bevinden zich enkele NGO's die zich toeleggen op mentale gezondheidszorg.” vindt steun in 

het administratief dossier. Het algemeen betoog van de verzoekende partij is niet van aard dit te 

weerleggen. 

 

Verder volstaat de vaststelling dat de arts-adviseur niet ontkent dat een opvolging van de nodige 

medische zorgverstrekking noodzakelijk is. In het ‘MedCOI, Fact Finding Mission Report, 2017’., p. 38, 

zoals vermeld in het medisch advies, vindt men gedetailleerde informatie terug, ook geografisch, waar 

de verzoekende partij zich kan naar wenden. 

 

Het gegeven dat de medische toestand ook in België niet verbetert, doet hieraan geen afbreuk. 

 

De verzoekende partij gaat aan het volgend motief van de bestreden beslissing voorbij: 

 

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

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

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

de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. Bovendien lijkt het erg onwaarschijnlijk dat 

betrokkene op haar jonge leeftijd in het herkomstland geen familie, vrienden en kennissen heeft wonen 

waar zij terecht kan voor eventuele hulp en opvang.” 

 

2.6. De verzoekende partij verwijst naar het bestaan van hoge corruptie in de medische zorgsector van 

het herkomstland. 

 

De arts-adviseur stelt: 

 

“Wat betreft het argument dat er een hoge corruptiegraad is: betrokkene legt hier niet het minste begin 

van bewijs van voor en schetst een algemene situatie die geldig is voor alle onderdanen van dat land 

Aangezien betrokkene kan instaan voor haar eigen levensonderhoud, kan zij ook instaan voor de 

eventuele bijkomende kosten die gepaard zouden kunnen gaan met de behandeling.” 

 

Door te verwijzen naar de toegevoegde stukken 5 en 6 bij het verzoekschrift, maakt de verzoekende 

partij niet aannemelijk dat zij werkonbekwaam is, dat eventueel te betalen gelden “onder tafel” voor haar 

onoverkomelijk zijn en dat zij beroep kan doen op de IOM en de voorhanden zijnde Ngo’s (zie ook 

MedCOI, Fact Finding Mission Report, 2017., p. 38).  

De verzoekende partij gaat eveneens voorbij aan het volgende correcte motief in het medisch advies: 

 

“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 
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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.” 

 

2.7. De bestreden beslissing is niet onredelijk genomen en de motieven vinden steun in het 

administratief dossier. De verwerende partij heeft een correcte beoordeling gemaakt, rekening houdend 

met alle gegevens die de verzoekende partij heeft kenbaar gemaakt voor het nemen van de bestreden 

beslissing. 

 

2.8. De Raad besluit dat de verzoekende partij de schending van het artikel 9ter Vreemdelingenwet, van 

het artikel 62 van de Vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht, van de artikelen 2 en 3 van 

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

zorgvuldigheidsplicht en van het redelijkheidsbeginsel niet aannemelijk maakt. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing kan leiden. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het 

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

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

 

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 negentien oktober tweeduizend twintig door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. BEELEN 

 


