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 nr. 244 149 van 16 november 2020 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. CHATCHATRIAN 

Langestraat 46/1 

8000 BRUGGE 

  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 IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 15 juli 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 15 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 15 september 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

14 oktober 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat H. CHATCHATRIAN 

verschijnt voor de verzoekende partij, en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaten C. DECORDIER 

& T. BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 2 april 2020 dient verzoeker een aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond van artikel 9ter van 

de Vreemdelingenwet. De gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Asiel 

en Migratie verklaart verzoekers aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet ontvankelijk doch ongegrond op 15 april 2020. Dit is de bestreden beslissing: 
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“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 02.04.2020 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door :  

 

B., L. (…) (R.R.: (…))  

Geboren te Vau Dejes op (…)  

+ partner: B., A. (…) (R.R.: (…))  

Geboren te Manez op (…)  

 

Nationaliteit: Albanië  

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:  

 

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 voor B. L. (…), die echter niet weerhouden konden worden 

(zie verslag arts-adviseur d.d. 14.04.2020 in 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.“  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert een enig middel aan: 

 

“Schending van artikel 9ter Vreemdelingenwet, Schending van het beginsel van de materiële 

motiveringsverplichting  

De verwerende partij stelt dat de nodige medische behandeling en opvolging beschikbaar en 

toegankelijk zou zijn in Albanië.  

De materiële motiveringsplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door motieven die 

in rechte en in feite aanvaardbaar zijn en blijken hetzij uit de beslissing zelf, hetzij uit het administratief 

dossier. De motieven moeten bijgevolg minstens kenbaar, feitelijk juist en draagkrachtig (dit wil zeggen 

de beslissing rechtens kunnen dragen en verantwoorden) zijn. Algemeen wordt aangenomen dat de 

materiële motiveringsplicht een procedureel en een inhoudelijk voorwerp heeft. De inhoudelijke 

motiveringsplicht gebiedt dat de motieven waarop een bestuurshandeling rust, deugdelijk zijn: de 

beslissing moet gedragen worden door motieven die in rechte en in feite aanvaardbaar zijn.  

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de overheid de verplichting op om haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op correcte feitenvinding. (RvS januari 2007, nr. 

167.411; RvS 14 februari 2006, nr 154.954 ) dit beginsel houdt in dat de overheid zich op afdoende 

wijze dient te informeren over alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te 

kunnen nemen (RvS 11 juni 2002, nr. 107.624 ).  

Artikel 9ter, §1, lid 5 VW luidt als volgt:  

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.  



  

 

 

X - Pagina 3 

Aldus is de toegankelijkheid van de medische zorg een belangrijk element in het onderzoek dat de 

verwerende partij dient te voeren. In casu is hiervan geen sprake!  

De verzoekende partij haalde in haar verzoek tot medische regularisatie meerdere bronnen aan die 

aantonen dat de nodige medische zorg ontbreekt en dat efficiënte en betaalbare gezondheidszorg en 

verdere behandeling onmogelijk zal zijn:  

“Zo stelt de organisatie Pacific Prime “Albanian Health Insure nee” 

https://www.pacificprime.com/country/europe/albania-health- insurance-pacific-prime/(stuk 5)  

“The healthcare system in Albania is mainly public, while private practice is limited to a small niche 

market sector. Many residents/citizens fail to receive the required medical care and medicines for their 

illnesses. State insurance does not cover medical costs incurred in the private sector, as a result, they 

are only accessible to people who can afford to pay for them.  

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

unemployment rates.  

The Albanian healthcare system is rigidly structured and centralised and has difficulty in meeting the 

medical needs for all its citizens. ”  

 

Aldus is het betalen van bijkomende honoraria door de ziekte zeer gebruikelijk, ondanks de tussenkomst 

van de overheid in de ziektekosten. Wereldgezondheidsorganisatie bevestigt dit: Health Care Systems 

in Transition - Albania - WHO/Europe: http://www. euro. who. int/

 data/assets/pdf_file/0009/96426/E80089.pd f (stuk 6)  

“Albania’s ratio of hospital beds to population is among the lowest in Europe. Albanian health care 

services are delivered in poor facilities with inadequate equipment. Eligibility for health care is now 

based on both citizenship and payment of insurance contributions. Access to free primary care and 

pharmaceuticals is restricted, in theory, to patients who have paid their insurance contributions. 

However, some population groups, cannot afford insurance. The latest report on poverty in Albania 

indicates that almost 15% of the population lives in conditions of extreme poverty. Under-the-table 

payments to doctors and other health professionals are said to be widespread in Albania. The survey 

concludes that the prevailing belief among the general public is that such payment is necessary in order 

to get proper treatment, and in some cases, to get any treatment at all. More than a quarter of the 

respondents stated that a doctor implied they would not be treated if they did not pay.Rehabilitation 

services and home support services (such as home nursing) remain very   underdeveloped. For the size 

of its population, Albania has few trained health care professionals in comparison to other European 

countries. ’’  

WHO “Primary health care in Albania: rapid assessment” http://www. euro. who. 

int/data/assets/pdf_file/0011/373718/alb-phc-ra- eng.pdf?ua=1(stuk 7)  

“The PHC centers have a considerable shortage of diagnostic and treatment equipment and no standard 

list of equipment. No electrocardiograph, otoscopes or ophthalmoscopes were present. One center had 

a functioning X-ray machine from 1918 that deserves a place in a museum. The interviews confirmed 

patients’ poor access to laboratory services, especially in rural areas. Even for simple blood and urine 

analysis, patients have to go to polyclinics. However, the outdated equipment, the lack of qualified 

specialists, especially at the local level, and the limited budget puts strains on ensuring equitable access 

in PHC. ”  

 

Maar er is veel meer! Verzoekende partij haalde in haar aanvraag tevens aan dat zij er alles aan gedaan 

heeft in Albanië om de nodige medische zorg te bekomen en maar verschillende artsen en zelfs de 

ministerie van volksgezondheid deelden hem mee geen behandeling en adequate medicatie te hebben 

voor zijn ziektes. Verwerende partij stelt in de beslissing dat verzoekende partij zich zou verschuilen 

achter algemene rapporten, wat aldus helemaal niet klopt. Verwerende partij ‘vergeet’ over dit punt in de 

aanvraag te motiveren en verschuilt zich zelf achter algemeenheden. De verwerende partij heeft op 

amper 10 (!) dagen na het indienen van de aanvraag deze ongegrondheidsbeslissing genomen, zonder 

ook maar enige onderzoek te voeren naar verzoekende partij en na te gaan of de adequate medische 

zorg effectief beschikbaar en toegankelijk is in Albanië. Had verwerende partij verzoekende partij zelf 

onderzocht of ten minste het dossier grondig bekeken en alle argumenten nagegaan, zou zij niet anders 

gekund hebben dan vast te stellen dat de medische zorg niet beschikbaar en toegankelijk was voor 

verzoekende partij. Zoals verzoekende partij aanhaalde in haar verzoekschrift ondernam zij talloze 

pogingen om de medische zorg te bekomen in Albanië, maar verschillende artsen en zelfs de ministerie 

van Volksgezondheid deelde haar mee dat deze niet beschikbaar was voor haar. Zo belde zij 

verschillende keren naar de ministerie van Volksgezondheid (stuk 3) Via haar raadsman trachtte 

contacteerde zij tevergeefs de lokale ziekenhuizen om de nodige injectie te kunnen krijgen, (stuk 4) Zij 

stuurde aangetekende brieven naar de ministerie van Volksgezondheid, als noodkreet om de injectie te 

kunnen krijgen. Dit viel echter in dovemans oren gezien er een zeer groot tekort is aan deze medicatie 
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(Etanercept), zoals verwerende partij zelf aangeeft in haar beslissing, (stuk 5) Verzoekende partij 

verbleef eerder in Groot - Brittannië en werd van daaruit terug gestuurd naar Albanië, met exact 

dezelfde redenering als in België - dat de medicatie beschikbaar en toegankelijk zou zijn in Albanië. Bij 

haar terugkeer naar Albanië richtte verzoekende partij zich - naar de ministerie van Volksgezondheid - 

ook tot de ziekenhuizen (stuk 6) met de vraag of zij kon behandeld worden met Etanercept. Maar ook 

daar werd zij wandelen gestuurd omwille van het niet beschikbaar zijn van dit medicijn. Verzoekende 

partij haalde in haar aanvraag al haar pogingen tot het bekomen van de medicatie in Albanië aan. De 

verwerende partij motiveert niet omtrent deze argumenten. Het is de verwerende partij - die zoals 

hogervermeld duidelijk niet goed naar alle medische attesten en haar aanvraag gekeken heeft- 

misschien tevens ontgaan dat de verzoekende partij zonder toegang tot de nodige medische zorg naar 

alle waarschijnlijkheid zou sterven. Aldus kan de verzoekende partij toch minstens in de bestreden 

beslissing een adequate repliek op deze aangehaalde bronnen en argumenten verwachten? Indien de 

verwerende partij niet repliceert op alle informatie, dan schendt zij de formele motiveringsverplichting en, 

bij uitbreiding, eigenlijk tevens de materiële motiveringsverplichting (omdat haar beslissing alsdan niet 

steunt op deugdelijke motieven die draagkrachtig zijn). Dit laatste wordt letterlijk bevestigd door 

belangrijke rechtsleer - Cf. G. DEBERSAQUES en M.: Naar analogie kan men tevens stellen dat het niet 

betrekken van alle informatie in het verzoek tot medische regularisatie een duidelijke schending vormt 

van de zorgvuldigheidsplicht, tevens een onderdeel van het beginsel van de materiële 

motiveringsverplichting. In casu is het aldus overduidelijk dat artikel 9ter VW (met betrekking tot het 

vereiste onderzoek/medische aandoeningen en de evaluatie van de toegankelijkheid van de nodige 

medische zorgen) evenals de materiële motiveringsverplichting manifest werden geschonden!” 

 

2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 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 genoemde 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. Het begrip "afdoende" 

impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de 

genomen beslissing (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. De bestreden beslissing 

moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan tot de ongegrondheid van de 

aanvraag wordt besloten. 

 

In de motivering van de bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, enerzijds, en wordt anderzijds uitdrukkelijk verwezen naar het 

medisch advies van 14 april 2020 waarin de ambtenaar-geneesheer oordeelt dat uit het voorgelegd 

medische dossier niet kan worden afgeleid dat de zieke op zodanige wijze aan een aandoening lijdt dat 

deze een ernstig risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit aangezien de noodzakelijke 

medische zorgen bestaan in het herkomstland. Dit zijn de determinerende motieven waarop de 

aanvraag bijgevolg ongegrond wordt verklaard. 

 

Het medisch advies van 14 april 2020 werd in gesloten omslag gevoegd bij de bestreden beslissing en 

maakt integraal deel uit van de bestreden beslissing. 

 

Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt dat de inhoud de verzoekende partij het genoemde inzicht 

verschaft en haar aldus toelaat de bedoelde nuttigheidsafweging te maken van de formele 

motiveringsplicht. Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met 

algemene overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte en 

gestandaardiseerde motivering, dit louter feit op zich alleen nog niet betekent dat de bestreden 

beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171; RvS 27 juni 2007, nr. 

172.821). 

 

De Raad wijst er verder op dat de formele motiveringsplicht niet impliceert dat alle motieven uit de 

bestreden beslissing zelf moeten blijken. Er kan immers worden aangenomen dat aan de doelstelling 

van de formele motiveringsplicht om de betrokkene een zodanig inzicht te geven in de motieven van de 

beslissing dat hij met kennis van zaken kan uitmaken of het zinvol is de beslissing in rechte te 

bestrijden, is voldaan indien de betrokkene desgevallend langs een andere weg kennis heeft gekregen 

van de motieven waarop de beslissing is gesteund, ook al worden die motieven dan niet in de beslissing 
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zelf veruitwendigd. Dit kan doordat de beslissing verwijst naar andere stukken, in casu het medisch 

advies van 14 april 2020. 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht wordt niet aangetoond. 

 

De Raad merkt op dat verzoekende partij de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert, bijgevolg dient 

het middel te worden bekeken vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht. 

 

De bestreden beslissing steunt op de toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet “zoals 

vervangen door Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen zoals 

gewijzigd door de wet van 08.01.2012”. Deze bepaling luidt als volgt: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

herkomst of in het land waar hij verblijft. 

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

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

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

noodzakelijk geachte behandeling. 

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

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

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

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

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

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen. (…)”  

 

In casu steunt de bestreden beslissing op artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en verwijst deze naar 

het medisch advies van de ambtenaar-geneesheer van 14 april 2020. Steunend op dit medisch advies 

van de ambtenaar-geneesheer, bestaat het determinerend motief van de bestreden beslissing erin dat 

de ziekte van verzoekende partij kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in artikel 9ter, 

§ 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet die aanleiding kan geven tot het bekomen van een machtiging 

tot verblijf in het Rijk. 

 

De ambtenaar-geneesheer heeft op 14 april 2020 een schriftelijk advies opgesteld ten behoeve van de 

gemachtigde van de minister betreffende de voorgelegde medische aandoening in hoofde van 

verzoekende partij. Het advies luidt als volgt: 

 

“Ik kom terug op uw vraag voor evaluatie van het medische dossier voorgelegd door Mr. B. L. (…) in het 

kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 02.04.2020.  

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken:  

06.01.2020 SMG van Dr. Joëlle Van der Donckt: sinds meer dan 5 jaar psoriatische artritis - medicatie: 

Benepali; 3-maandelijkse reumatologische opvolging.  

13.10.2017 (27/10/2017) Medisch attest van Dr. Joanna MacGowan, reumatoloog te Manchester, VK: 

psoriatische perifere spondylarthropathie onder behandeling met Benepali en pijnstillers, af en toe 

fysiotherapie en minstens halfjaarlijkse reumatologische opvolging.  

29.09.2015 Beëdigde vertaling uit het Grieks naar het Engels van een medisch attest geldig voor 1 jaar 

van Dr <onbekend> (geen handtekening, zegel, naam, nr.): psoriatische artritis die onvoldoende 

gereageerd heeft op Methothrexaat e.a. (niet gespecificeerd) met nood aan anti-TNF medicatie 

(etanercept).  

 

Uit de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische stukken weerhoud ik dat het gaat om een 27-

jarige man die lijdt aan psoriatische artritis (gewrichtsontsteking op basis van psoriasis). Omdat 

Methothrexaat geen of onvoldoende effect had om de ziekte onder controle te houden, werd er in 2015 

overgeschakeld naar wekelijkse inspuitingen met Etanercept (Enbrel Benepali).  
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Mr. B. (…) heeft nood aan 3-maandelijkse tot halfjaarlijkse opvolging bij een internist  (reumatoloog).  

Psoriatische artritis vormt geen beletsel om te reizen noch blijkt er uit het voorgelegde medische dossier 

een medische indicatie voor arbeidsongeschiktheid.  

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):   

 

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

- Aanvraag Medcoi van 17/12/2019 met het unieke referentienummer BMA 1.3066  

 

Een overzicht met de beschikbare medicatie voor Mr. B. (…) in Albanië volgens recente MedCOi- 

dossiers.  

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

Etanercept beschikbaar is in Albanië.  

Ook in België komt het ook voor dat medicatie tijdelijk niet beschikbaar is of plots uit de markt genomen 

wordt. Het is taak van de patiënt/apotheek om een voldoende voorraad aan te leggen om de tijd tot 

opnieuw beschikbaar komen van zijn medicatie te overbruggen. Het is taak van de behandelende arts 

om eventueel te voorzien in alternatieve medicatie. Analogen en therapeutische equivalenten van 

Etanercept voor de systemische behandeling van psoriase zijn beschikbaar in Albanië, nl. Infliximab, 

Anakinra en Canakinumab .  

Uit bovenstaande informatie mag men besluiten dat de noodzakelijke medische opvolging en 

behandeling voor Mr. B. (…) beschikbaar is in Albanië.  

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

Mr. Bracàj toont niet aan dat hij geen toegang heeft tot de benodigde zorg in het land van herkomst.  

Verzoeker haalt aan dat de gezondheidszorg in Albanië ondermaats en voornamelijk publiek is en dat er 

vaak bijkomende honoraria betaald moeten worden. Hij verwijst hierbij naar enkele algemene bronnen. 

Betrokkene legt echter geen persoonlijke bewijzen voor, die aantonen dat deze algemene informatie op 

zijn individuele situatie van toepassing zou zijn. Het EHRM heeft geoordeeld dat een eventualiteit van 

slechte behandelingen wegens een instabiele conjunctuur in een land op zich niet leidt tot een inbreuk 

op art. 3 EVRM (zie: EHRM 30oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd Koninkrijk, § 111) en dat, 

wanneer de bronnen waarover het beschikt, een algemene situatie beschrijven, de specifieke 

beweringen van een verzoekende partij in een geval moeten worden gestaafd door andere 

bewijselementen (zie: EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 9; EHRM 28 februari 2008, Saadi/ltalië, § 

131; EHRM 4 februari 2005, Mamatkulov en Askarov/Turkije, § 73; EHRM 73; EHRM 26 april 2005, 

Müslim/Turkije, § 68).  

Bovendien dient opgemerkt te worden dat een verblijfstitel niet enkel afgegeven kan 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 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.  

De gezondheidszorg in Albanië wordt georganiseerd op drie niveaus: primaire, secundaire en tertiaire 

zorg.   

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

niet economisch actief zijn (werklozen, bejaarden, mensen die beroep doen op sociale ondersteuning, 

kinderen, ...), worden de bijdragen betaald door de Staat.   

Iemand die verzekerd is, hoeft in de primaire gezondheidszorg niet te betalen voor een consultatie en 

evenmin voor bepaalde medicatie of tests. Normaal gezien krijgt de patiënt ook een gedeeltelijke 

terugbetaling voor de medicatie die hij aankoopt bij een apotheker, afhankelijk van de overeenkomst 

tussen het ziektefonds en het zorgcentrum waar de zorgen verstrekt worden.   
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Dankzij de ziekteverzekering kunnen mensen zonder inkomen of met een laag inkomen een 

‘gezondheidskaart’ bekomen die hun status bevestigt. Hiermee hebben ze gratis toegang tot medische 

behandeling.   

Betrokkene is 27 jaar oud en legt geen bewijs van (algemene) arbeidsongeschiktheid voor. Bovendien 

zijn er geen elementen in het dossier die erop wijzen dat hij geen toegang zou hebben tot de 

arbeidsmarkt in zijn land van oorsprong.  

De beslissing is bovendien ook van toepassing op de 22-jarige partner van verzoeker (B., A. (…)). Ook 

zij legt geen bewijs van arbeidsongeschiktheid voor. Uit haar asielrelaas blijkt overigens dat zij drie jaar 

economie studeerde aan de Universiteit van Dürres , wat haar integratie op de arbeidsmarkt kan 

vergemakkelijken.  

Niets laat derhalve toe te concluderen dat betrokkenen niet zouden kunnen instaan voor de kosten die 

gepaard zouden gaan met de noodzakelijke hulp.  

Het lijkt bovendien onwaarschijnlijk dat verzoekers in Albanië geen familie, vrienden of kennissen meer 

zouden  hebben bij wie zij terecht kunnen voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het bekomen van de nodige 

zorgen aldaar en/of voor (tijdelijke) financiële hulp. Zo verklaarde de partner van betrokkene tijdens haar 

asielprocedure.dat haar moeder nog in Albanië verblijft.   

Niets verhindert betrokkenen derhalve om terug te keren. Het staat hen 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 Reïntegratiefonds dat als doel heeft een duurzame terugkeer 

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

bij te staan in het vinden van inkomsten genererende activiteiten. Reïntegratiebijstand 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 psoriatische artritis bij Mr. B. (…) geen 

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

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

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

herkomstland of het land van terugname, nl. Albanië.” 

 

De verzoekende partij betoogt dat er in Albanië geen behandeling en adequate medicatie mogelijk is 

voor zijn ziekte. Dit zou bevestigd zijn door verschillende (Albanese) artsen en het Ministerie van 

Volksgezondheid. 

 

De arts-adviseur besluit, na onderzoek van de voorhanden zijnde bronnen, aangaande de 

beschikbaarheid van de zorgen en de opvolging in het land van herkomst het volgende: uit de informatie 

afkomstig uit de MedCOI-databank blijkt dat de opvolging en behandeling bij een reumatoloog 

beschikbaar is; uit de informatie afkomstig uit de MedCOI-databank blijkt dat de behandeling met 

Etanercept beschikbaar is in Albanië; echter, komt het ook in België voor dat medicatie tijdelijk niet 

beschikbaar is of plots uit de markt wordt genomen. De arts-adviseur merkt op dat het de taak is van de 

patiënt of van de apotheek om een voldoende voorraad aan te leggen om de tijd tot opnieuw 

beschikbaar komen van zijn medicatie te overbruggen; het is bovendien de taak van de behandelende 

arts om eventueel te voorzien in een alternatieve medicatie. Analogen en therapeutische equivalenten 

van Etanercept voor de systematische behandeling van psoriase zijn beschikbaar in Albanië, nl. 

Infiximab, Anakinra en Canakinumab. 

 

De arts-adviseur besluit dat de noodzakelijke medische opvolging en behandeling beschikbaar is in 

Albanië. Met haar kritiek doet de verzoekende partij geen afbreuk aan het advies van de arts-adviseur. 

Uit de informatie afkomstig uit de MedCOI-databank – die van recentere datum is dan de door de 

verzoekende partij overgemaakte informatie – blijkt dat de behandeling met Etanercept wel beschikbaar 

is in Albanië. De arts-adviseur erkent dat het eventueel kan voorvallen dat de medicatie tijdelijk niet 

beschikbaar is of plots uit de markt genomen wordt, doch dit is ook mogelijk in België. De arts-adviseur 

voegt eraan toe dat het de taak is van de verzoekende partij of de apotheker om een voldoende 

voorraad aan te leggen en/of de taak van de behandelende arts om te voorzien in alternatieve 

medicatie, die eveneens beschikbaar is in het land van herkomst. Met haar kritiek gaat de verzoekende 

partij niet in op voormelde motieven. Zij maakt derhalve niet aannemelijk dat er ten onrechte werd 

geoordeeld dat de noodzakelijke medische opvolging en behandeling beschikbaar is in het land van 

herkomst. De kritiek van de verzoekende partij dat de gezondheidszorg in Albanië ondermaats zou zijn, 

voornamelijk publiek is en er vaak een bijkomend honoraria moet worden betaald, doet geen afbreuk 

aan de vaststelling dat de opvolging en behandeling niet toegankelijk zouden zijn in het land van 
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herkomst. De kritiek van de verzoekende partij is dat er amper tien dagen na het indienen van haar 

aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet reeds een 

ongegrondheidsbeslissing werd genomen, is niet gegrond. De verzoekende partij heeft geen belang bij 

dergelijke kritiek, temeer daar uit het advies van de arts-adviseur blijkt dat deze na onderzoek van alle 

voorhanden zijnde bronnen tot de terechte vaststelling is gekomen dat psoriatische artritis bij de 

verzoekende partij geen reëel risico inhoudt voor haar leven of fysieke integriteit, noch een reëel risico 

vormt op een onmenselijke of vernederende behandeling, nu de opvolging en behandeling beschikbaar 

en toegankelijk is in Albanië. Wat betreft de communicatie van verzoeker met verschillende artsen in 

Albanië en het Albanese ministerie van volksgezondheid dient te worden vastgesteld dat het enkel gaat 

over de behandeling met “Etanercept”, terwijl de arts-adviseur vaststelt dat analogen en therapeutische 

equivalenten van Etanercept voor de systematische behandeling van psoriase beschikbaar zijn in 

Albanië, nl. Infiximab, Anakinra en Canakinumab.  

 

Hoewel artikel 9ter, § 1 van de Vreemdelingenwet erin voorziet dat de ambtenaar-geneesheer indien hij 

dit nodig acht "de vreemdeling (kan) onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen" 

dient te worden opgemerkt dat hij hiertoe niet verplicht is (cf. RvS, 29 oktober 2010, nr. 208.585; RvS 16 

april 2012, nr. 8348 (c)). Artikel 9ter, § 1, vijfde lid van de vreemdelingenwet voorziet weliswaar dat het 

bestuur bijkomende inlichtingen kan vragen maar in de bewoordingen van dit artikel kan geen plicht tot 

het vragen van bijkomende inlichtingen worden gelezen. De keuze om beroep te doen op een 

deskundige of om bijkomend medisch advies in te winnen, behoort derhalve tot de autonome 

appreciatie van de ambtenaar-geneesheer en de bewijslast inzake de medische verblijfsaanvraag blijft 

in de eerste plaats op de aanvrager zelf rusten. 

 

De Raad mag geen inhoudelijk medisch oordeel vellen over het advies van de arts-adviseur. Wanneer 

de arts-adviseur oordeelt dat hij een advies kan opstellen op basis van de ingeleverde medische 

attesten, betekent dit dat hij na onderzoek met voldoende zekerheid heeft kunnen vaststellen dat de 

behandeling beschikbaar en toegankelijk is in het herkomstland. 

 

Het loutere feit dat de verzoekende partij het niet eens is met de beoordeling door de arts-adviseur, 

toont niet aan dat de bestreden beslissing op kennelijk onredelijke of op onzorgvuldige wijze zou zijn 

genomen. De verzoekende partij geeft in wezen blijk van een andere feitelijke beoordeling van de ernst 

van de medische aandoeningen dan de beoordeling die door de ambtenaar-geneesheer werd gemaakt. 

Het onderzoek van deze andere medische beoordeling nodigt de Raad echter uit tot een 

opportuniteitsonderzoek hetgeen niet tot zijn bevoegdheid behoort, enerzijds, alsook tot een medische 

appreciatie die enkel toekomt aan de ambtenaar-geneesheer, anderzijds. Het komt de Raad enkel toe 

de wettigheid van de bestreden beslissing te beoordelen aan de hand van de aangevoerde middelen en 

na te gaan of het bestuur in deze niet onzorgvuldig of kennelijk onredelijk heeft gehandeld. In dit geval 

toont de verzoekende partij met haar kritiek niet aan dat de ambtenaar-geneesheer onzorgvuldig of 

kennelijk onredelijk heeft geoordeeld dat uit het voorgelegd medische dossier niet kan worden afgeleid 

dat de zieke op zodanige wijze aan een aandoening lijdt dat deze een ernstig risico inhoudt voor het 

leven of de fysieke integriteit aangezien de noodzakelijke medische zorgen bestaan in het 

herkomstland. 

 

Gelet op het boven gestelde, dient de Raad vast te stellen dat niet aannemelijk wordt gemaakt dat de 

ambtenaar-geneesheer zijn advies niet zorgvuldig heeft voorbereid, noch dat het advies is gestoeld met 

miskenning van de voorliggende gegevens of op grond van een incorrecte feitenvinding. Evenmin toont 

de verzoekende partij aan dat de gemachtigde inzake het determinerende motief een kennelijke 

beoordelingsfout heeft gemaakt of dat de bestreden beslissing, waarvan het medisch advies integraal 

deel uitmaakt, op onzorgvuldige of kennelijk onredelijke wijze werd genomen of met miskenning van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Het enig middel is niet gegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft 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. Er dient derhalve geen uitspraak 
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gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

 

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 zestien november tweeduizend twintig door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 


