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 nr. 246 832 van 23 december 2020 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: 1. X 

2. X 

3. X 

4. X 

in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarig kind 

X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. VANCRAEYNEST 

Place de la Station 9 

5000 NAMUR 

  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 op 27 juli 2020 werd ingediend door X, X, X en X, in eigen naam, en door 

X en X, als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarig kind X, die allen verklaren van Albanese 

nationaliteit te zijn, 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 26 mei 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 ongegrond verklaard wordt, van de beslissingen van 26 mei 2020 tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (vier bijlagen 13) en van “het advies van de 

raadgevende geneesheer van de Dienst Vreemdelingenzaken”. 

 

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 

5 oktober 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat P. VANCRAEYNEST 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaten C. DECORDIER 

en T. BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
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1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 29 april 2020 dienen de verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet). Bij deze medische 

verblijfsaanvraag werden zowel in hoofde van de derde verzoekster als in hoofde van de vierde 

verzoeker, standaard medische getuigschriften gevoegd.  

 

Op 26 mei 2020 beslist de gemachtigde van de toenmalig bevoegde minister (hierna: de gemachtigde) 

dat de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, met 

betrekking tot de vierde verzoeker, ontvankelijk doch ongegrond is.  

 

De beslissing van 26 mei 2020 waarbij de medische verblijfsaanvraag in hoofde van de vierde verzoeker 

ongegrond werd verklaard, is de eerste bestreden beslissing. Zij werd aan de verzoekers ter kennis 

gebracht op 26 juni 2020 en is als volgt gemotiveerd: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 29.04.2020 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

 

F., F. (RR: …) 

Geboren te S. op (…) 1975  

F., Fa. (RR: …) 

Geboren te S. op (…) 1972  

+ minderjarige zoon: 

F., Fi., ° (…) 2006 

+ meerderjarige zonen 

F., R. (RR: …) 

Geboren te A. op 03.01.1998  

F., A. (RR: …) 

Geboren te B. L., S. op (…) 1999 

Nationaliteit Albanië 

Adres: (…) YVOIR 

 

in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals vervangen door 

Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, deel ik u mee dat dit 

verzoek ontvankelijk doch ongegrond is. 

 

Reden(en) : 

 

Het aangehaalde medisch probleem kan niet worden weerhouden als grond om een verblijfsvergunning 

te bekomen in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals vervangen door 

Art 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen. 

 

Er worden medische elementen aangehaald voor F., Fa.. De arts-adviseur evalueerde deze gegevens 

op 26.05.2020 (zie verslag in gesloten omslag in bijlage) en concludeerde dat de aangehaalde 

medische elementen niet weerhouden konden worden gezien de medische behandeling en opvolging 

beschikbaar en toegankelijk zijn in het land van herkomst, Albanië. 

 

Derhalve dient de aanvraag ongegrond verklaard te worden 

 

Derhalve 

1) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die 

een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, of 

2) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die 

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

behandeling is in het land van herkomst of het land waar de betrokkene gewoonlijk verblijft. “ 

 



  

 

 

X - Pagina 3 

Op 26 mei 2020 treft de gemachtigde ten aanzien van elk van de verzoekers een beslissing tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten. Het gaat in totaal om vier bevelen om het grondegebied 

te verlaten, die aan de respectievelijke verzoekers op 26 juni 2020 werden ter kennis gebracht onder de 

vorm van vier bijlagen 13.  

 

Deze bevelen om het grondgebied te verlaten maken de tweede tot en met de vijfde bestreden 

beslissing uit.  

 

Zij bevatten allen de volgende motieven: 

 

“(…) 

 

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

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

om er zich naar toe te begeven, 

 

binnen 30 dagen na de kennisgeving 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 

 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

Betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoekers werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan. 

 

3. Over de ontvankelijkheid en het voorwerp van het beroep 

 

De verzoekers geven in de aanhef van hun verzoekschrift aan dat zij tevens de nietigverklaring vorderen 

van “het advies van de raadgevende geneesheer van de Dienst Vreemdelingenzaken”. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) stelt vast dat het door de verzoekers 

genoemde “advies van de raadgevende geneesheer van de Dienst Vreemdelingenzaken” het advies 

van 26 mei 2020 betreft, waarnaar in de eerste bestreden beslissing wordt verwezen en dat met 

toepassing van artikel 9ter, §3, 4°, van de Vreemdelingenwet werd uitgebracht door de arts-adviseur ten 

behoeve van de gemachtigde.   

 

De door de verzoekers ingediende medische verblijfsaanvraag werd, voor zover het de medische 

problematiek van de vierde verzoeker betreft, afgewezen met de eerste bestreden beslissing, dit is de 

beslissing van 26 mei 2020 waarbij de gemachtigde besluit dat de aanvraag voor de vierde verzoeker 

ongegrond is. Uit de uiteenzettingen in het verzoekschrift kan worden afgeleid dat de verzoekers niet het 

advies van de arts-adviseur, maar wel de uiteindelijke ongegrondheidsbeslissing uit het rechtsverkeer 

beogen te doen nemen. Zo zetten de verzoekers onder punt 1. uiteen “(d)at onderhavig beroep tegen de 

beslissing tot niet-gegrondheid wordt ingediend” en maken zij in hun enig middel een strikt tweeledige 

onderverdeling, met name “Wat betreft de beslissing tot weigering van verblijf”, en “Wat de bevelen om 

het grondgebied te verlaten betreft”.  Hieruit blijkt dat het enig middel enkel gericht is beslissing van 26 

mei 2020 houdende de ongegrondheid van de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet, en de daarop volgende bevelen om het grondgebied te verlaten.  

 

Aangezien de Raad te dezen optreedt als annulatierechter (cf. artikel 39/2, §2, van de 

Vreemdelingenwet) dient de voorliggende vordering een administratieve rechtshandeling tot voorwerp 

hebben. Volgens vaste rechtspraak van de Raad van State moet het hierbij gaan om een handeling 

waarbij wordt beoogd rechtsgevolgen te doen ontstaan of te beletten dat zij tot stand komen. De 

vordering is dan ook slechts ontvankelijk ten aanzien van beslissingen waarbij wordt beoogd wijzigingen 

aan te brengen in een bestaande rechtstoestand, dan wel zodanige wijziging te beletten. Om 
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ontvankelijk te zijn moet het beroep een handeling tot voorwerp hebben die zelf rechtsgevolgen sorteert 

en die onmiddellijk en rechtstreeks nadeel berokkent aan de verzoeker(s).  

 

In casu dient te worden vastgesteld dat het advies van de arts-adviseur van 26 mei 2020 slechts de 

voorbereidende handeling uitmaakt ten aanzien van de uiteindelijke beslissing waarbij de gemachtigde 

beslist dat de verblijfsaanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ongegrond is. 

Aangezien het advies van de arts-adviseur van 26 mei 2020 - in tegenstelling tot de eerste bestreden 

beslissing zelve - op zich nog geen wijziging aanbrengt in de rechtstoestand van de verzoekers, noch 

een zodanige wijziging belet, maakt dit advies op zich geen voor vernietiging vatbare rechtshandeling 

uit.  

 

In de mate dat de verzoekers tevens de vernietiging zouden beogen van het advies van de arts-adviseur 

van 26 mei 2020, is het beroep derhalve niet ontvankelijk.  

 

De hierboven vastgestelde onontvankelijkheid neemt evenwel niet weg dat het medische advies van 26 

mei 2020 - als voorbereidende handeling - deel uitmaakt van de besluitvorming van de eerste bestreden 

beslissing. De verzoekers kunnen bijgevolg wel degelijk de onwettigheden en de formele gebreken die 

kleven aan dit advies, aanvoeren in het kader van hun beroep tegen de door de gemachtigde genomen 

beslissing waarbij de medische verblijfsaanvraag ongegrond werd verklaard (cf. RvS 26 april 2011, nr. 

212.763).  

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

In een eerste en enig middel voeren de verzoekers de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet 

van 29 juli 1991), van de artikelen 9ter en 62 van de Vreemdelingenwet, van artikel 3 van het Europees 

Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te 

New York op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), en van de 

“beginselen van behoorlijk bestuur, van zorgvuldigheid en voorzorg”.  

 

Het enig middel wordt als volgt onderbouwd: 

 

“• Wat betreft de beslissing tot weigering van verblijf 

 

-- EERSTE MIDDEL 

 

Overwegende dat verzoeker een eerste middel neemt van de schending van artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijk motivering van de bestuurshandelingen, van artikelen 9ter 

en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de 

Rechten van de Mens, evenals de beginselen van behoorlijk bestuur, van zorgvuldigheid en voorzorg. 

 

Overwegende dat raadgevende arts van tegenpartij de ernst van de aandoeningen van verzoekster niet 

in twijfel trekt. 

 

Dat deze aandoeningen dus als geconstateerd moeten worden beschouwd, voor zover zij worden 

aangetoond door talrijke medische getuigschriften ingediend door geneesheren-specialisten die 

verzoeker regelmatig volgen. 

 

Dat het enkel feit dat de aanvraag tot machtiging tot verblijf van verzoeker ontvankelijk werd verklaard, 

bovendien de realiteit en ook de ernst van zijn aandoeningen aantoont. 

 

Dat de aanvraag van verzoeker in het tegengestelde geval ontvankelijk zou zijn verklaard, quod non. 

 

- Eerste lid : De verwijzing naar de gegevens MedCOl en hun actualiteit 

 

Overwegende dat tegenpartij preciseert dat het geheel van de medische behandelingen en van de 

vereiste follow-up in het land van herkomst van aanvrager beschikbaar zijn. 

 

Dat de geneesmiddelen volgens de ambtenaar-geneesheer in ALBANÏE beschikbaar zijn. 
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Dat hij van mening is dat niets in het dossier deze vaststelling staaft. 

 

Dat uit de medische getuigschriften opgemaakt door verschillende geneesheren nochtans duidelijk blijkt 

dat de verzoeker verschillende ziekten lijdt. 

 

Dat de raadgevende arts, gezien deze elementen, de verzoeker noodzakelijk moest ontmoeten of op 

zijn minst bijkomende medische documenten moest te verzoeken, zoals voorzien door de wet. 

 

Dat tegenpartij zich in de analyse van de beschikbaarheid van de zorgen, in het land van herkomst 

vooral grond op informatie uit de database MEDCOI. 

 

Dat deze Rechtsmacht bij arrest van 23 oktober 2018 (RvV 211356) de volgende beslissing nam : 

 

[…] 

 

Dat de beslissing zo bij lezing van de rechtspraak van deze Rechtsmacht duidelijk niet naar behoren en 

voldoende gemotiveerd is. 

 

Dat de raadgevende arts wat dit betreft zijn antwoord ook niet staaft. 

 

Dat hij bovendien meldt dat alleen geneesmiddelen vergelijkbaar met die afgeleverd aan verzoeker 

beschikbaar zijn. 

 

Dat hij de neveneffecten ervan echter niet analyseert, noch op welke manier deze geneesmiddelen 

onderling compatibel zijn. 

 

Dat de geneesheer van tegenpartij zich geenszins uitspreekt over de informatie die verzoeker bij zijn 

verzoek voegt. 

 

Dat de raadgevende arts zich enkel op de MEDCOI gegevens grondt om te verklaren dat de zorgen 

toegankelijk zijn. 

 

Dat men bij lezing van deze gegevens niet weet wie aan de oorsprong van de informatie ligt. 

 

Dat alleen vermeldt wordt dat het een lokale arts betreft. 

 

Dat de bestreden beslissing hieromtrent dus niet, noch in feite, noch in reden als gemotiveerd 

beschouwd kan worden. 

 

Dat de raadgevende arts van tegenpartij de argumentatie van verzoeker trouwens niet beantwoordt. 

 

Dat de raadgevende arts zich op verouderde documenten grondt om een uitspraak te doen die duidelijk 

niet met de realiteit op het terrein strookt, zoals verzoekster het in het kader van haar aanvraag tot 

machtiging tot verblijf kon aantonen. 

 

Dat het middel duidelijk oprecht is. 

 

- Derde lid : De toegankelijkheid tot de gezondheidszorgen 

 

Overwegende dat tegenpartij verklaart dat de gezondheidszorgen in geval van terugkeer beschikbaar 

zijn. 

 

Dat tegenpartij zich echter alleen grondt op het rechtssysteem dat gaande is, zonder de situatie en bij 

gevolge een werkelijke effectieve toegang tot de gezondheidszorgen concreet te analyseren. 

 

Dat verzoekers in tegenstelling benadrukken dat de toegang tot de gezondheidszorgen in de praktijk 

bijzonder moeilijk is omwille van de corruptie. 

 

Dat tegenpartij uitlegt dat het gezondheidszorgstelsel in Albanië voor de bevolking via de openbare 

ziekenhuizen toegankelijk is. 
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Dat verzoekers in hun beroep echter uitlegden dat de openbare ziekenhuizen erg basische en 

gebrekkige gezondheidszorgen verlenen. 

 

Zoals tegenpartij het erkent, lijdt verzoekster echter aan een ernstige ziekte. 

 

Dat de motivering van de beslissing dus gebrekkig is. 

 

Dat het middel gegrond is. 

 

Wat de bevelen het grondgebied te verlaten betreft: 

 

Overwegende dat het bevel om het grondgebied te verlaten samenhangend is met de beslissing die de 

aanvraag tot machtiging tot verblijf ingediend door verzoekster op grond van artikel 9ter van de wet van 

15 december 1980 onontvankelijk verklaart. 

 

Dat het aangewezen is, rekening houdend met wat voorafgaat, deze beslissing te vernietigen; 

 

Dat het dus aangewezen is de bevelen het grondgebied te verlaten die daarmee samenhangen te 

vernietigen.” 

 

4.1. Beoordeling van het beroep gericht tegen de beslissing waarbij de medische verblijfsaanvraag 

ongegrond werd verklaard 

 

4.1.1. Luidens artikel 39/78 juncto artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4°, van de Vreemdelingenwet moet het 

verzoekschrift op straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter 

ondersteuning van het beroep worden ingeroepen”. Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet 

worden begrepen: “de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze 

waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden” (RvS 17 december 2004, 

nr. 138.590; RvS 1 oktober 2004, nr. 135.618; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972).  

 

De verzoekers werpen onder meer de schending op van de “beginselen van behoorlijk bestuur”. Het 

bestuursrecht kent echter diverse, van elkaar te onderscheiden beginselen van behoorlijk bestuur. 

Aangezien een voldoende duidelijke omschrijving van de geschonden geachte rechtsregel op dit punt 

ontbreekt, is het middel op dit punt niet ontvankelijk. De verzoekers laten voorts na om te verduidelijken 

op welk wijze de bestreden beslissing artikel 3 van het EVRM en het beginsel van “voorzorg” zou 

schenden en er is de Raad ook geen dergelijk beginsel, dat los zou staan van het tevens geschonden 

geachte zorgvuldigheidsbeginsel, bekend. Ook op dit punt is het middel dus onontvankelijk.   

 

4.1.2. De formele motiveringsplicht, zoals voorzien in artikel 62, §2, van de Vreemdelingenwet en in 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, verplicht de administratieve overheid ertoe in de akte de 

juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de bestreden beslissing ten gronde liggen en 

dit op afdoende wijze. Het afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent 

moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze 

draagkrachtig moet zijn, met name dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te 

dragen. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

De Raad stelt vast dat in de bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, namelijk 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Ook de feitelijke overwegingen worden weergegeven. Zo wordt er 

in de bestreden beslissing gemotiveerd dat het aangehaalde medische probleem niet kan worden 

aanvaard als grond om een verblijfsvergunning te verkrijgen in toepassing van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet, omdat uit het voorgelegd medische dossier niet blijkt dat de vierde verzoeker, de 

heer F. Fa., 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 
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geen adequate behandeling is in het land van herkomst of het land waar hij verblijft. De gemachtigde 

baseert zich hiertoe op het advies van de arts-adviseur van 26 mei 2020.  

 

In het licht van de formele motiveringsvereiste kan een uitdrukkelijke verwijzing naar een advies een 

afdoende motivering vormen indien de inhoud van dit advies aan de betrokkene werd ter kennis 

gebracht en dat dit advies zelf ook afdoende is gemotiveerd (RvS 2 december 2013, nr. 225.659; RvS 

18 juni 2012, nr. 219.772; RvS 19 mei 2011, nr. 213.636).  

 

In casu blijkt dat de gemachtigde in de bestreden beslissing uitdrukkelijk verwijst naar het advies van de 

arts-adviseur van 26 mei 2020 en dat hij de conclusie ervan bijtreedt. Het advies werd ook samen met 

de eerste bestreden beslissing aan de verzoekers ter kennis gebracht. Zodoende worden de motieven 

van dit medisch advies geacht integraal deel uit te maken van de uitdrukkelijke motivering van de eerste 

bestreden beslissing.  

 

Het thans voorliggend medisch advies bevat de volgende motieven: 

 

“NAAM: F., Fa. (R.R.: …) 

Mannelijk 

nationaliteit: Albanië 

geboren te S. op (…) 1972 

adres: (…) YVOIR 

 

 

Ik "kom terug op uw vraag voor evaluatie van het medische dossier voorgelegd door F. Fa. in het kader 

van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 29.04.2020. 

 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken: 

 

06.03.2020 SMG van Dr. D. onder supervisie van Dr. De.: gekend met sarcoïdose stadium IV en 

dilatatie van de aorta ascendans sinds 2016 (gediagnosticeerd in Nederland), hypercalcaemie en 

nierstenen vastgesteld op 07/08/2019 - medicatie: Medrol, Symbicort en Steovit; hospitalisatie 

november 2019. 

 

29.11.2019 Hospitalisatieverslag van Dr. Dl. onder supervisie van Dr. S. en Dr. V. N. van de opname 

van 18-29/11/2019 wegens koorts in een context van sarcoïdose: 

- sarcoïdose stadium IV, éénmalige injectie in april 2019 met Aclasta bij de reumatoloog, Medrol sinds 

2016, met nu abcesvorming in de bovenste rechter longkwab in het kader van sarcoïdose stadium II 

(zou een typefout kunnen zijn) 

- door cortisone geïnduceerde osteoporose (T-score lumbale wervelzuil: 3.2), maar Medrol, Folavit, D-

Cure en Calciumcarbonaat door betrokkene zelf gestopt 

- rechter nierkoliek in de voorgeschiedenis, momenteel geen urinaire klachten 

- medicatie: Prednisolone, Folavit, D-Cure, Calciumcarbonaat en Symbicort 

 

Bespreking 

 

Uit de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische stukken weerhoud ik dat het gaat om een 48-

jarige man die lijdt aan: 

 

1 ) Sarcoïdose: een goedaardige granulomateuze ontstekingsziekte van het bindweefsel waarbij 

typische ophopingen van cellen (granulomen) te zien zijn, van microscopisch klein tot de grootte van 

een kippenei. 

Het wordt ook de ziekte van Besnier-Boeck-Schaumann (BBS) genoemd. Sarcoïdose kan in alle 

organen voorkomen, maar de longen en de lymfeklieren in de borstkas zijn de meest frequente locatie, 

bijgevolg zijn hoesten, kortademigheid en pijn op de borst veel voorkomende symptomen. Mr. F. heeft 

longsarcoïdose stadium 4, wat bepaald wordt op een RX thorax: 

- Stadium IV: Dit stadium wordt gekarakteriseerd door netvormige vertroebelingen, en volumeverlies 

voornamelijk in de bovenste delen van de long. Geconglomereerde massa's met abnormaal verwijde en 

beschadigde luchtwegen, uitgebreide verkalking, holte- en cystevorming kunnen ook waargenomen 

worden. 
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- De holtevoming in de rechter bovenkwab werd tijdens de hospitalisatie van 11 dagen in november 

2019 beschouwd als een abces en behandeld met antibiotica, nadat tuberculose werd uitgesloten, met 

goed klinisch resultaat (de ontstekingsparameters in het bloed normaliseerden zich). 

 

2) Iatrogene of secundaire osteoporose, (T-score LWZ -3.2) voorlopig zonder gevaar voor spontane 

botbreuken, te wijten aan de corticosteroïden die betrokkene reeds sinds 2016 dient in te nemen om de 

sarcoïdose onder controle te houden en aan het gebrek aan vitamine D (hypovitaminose D) (zie 

medische verslagen aanvraag 9ter d.d. 13/08/2019). De iDR-scan in september 2019 

(hospitalisatieverslag 29/11/2019) was negatief. 

 

Als actuele medicatie weerhoud ik: 

 

- Methylprednisolon (Medrol), een corticosteroïd 

- Budesonide+formoterol (Symbicort), een langwerkend bèta-mimeticum + een inhalatiecorticosteroïd 

om de ademhaling te vergemakkelijken 

- C(h)olecalciferol+calciumcarbonaat (Steovit D3), vitamine D + calcium als voedingssupplement 

- Foliumzuur (Folavit), vitamine B9 of B11 (naargelang waar in de wereld men zich bevindt) als 

voedingssupplement 

- Zoledronaat/zoledroninezuur (Aclasta), een bisfosfonaat ter behandeling van osteoporose, 1x/jaar in te 

spuiten (start in april 2019) 

 

Regelmatige (trimestriële) opvolging bij een huisarts/generalist, die kan doorverwijzen naar een internist 

(pneumoloog) is aangewezen, buiten het opvangen van acute opstoten van de ziekte. 

 

Uit het voorliggend medisch dossier blijkt geen medische tegenindicatie om te reizen noch een 

medische indicatie voor arbeidsongeschiktheid. 

 

Opmerking 

 

1) Hypercalcaemie en nefrolithiase (nierstenen), vastgesteld op 07/08/2019, werden niet vermeld als 

pathologie bij de aanvraag 9ter d.d. 13/08/2019, en werden niet als dusdanig vermeld (enkel 

nierkolieken rechts) in de medische voorgeschiedenis op het hospitalisatieverslag d.d. 29/11/2019: 

tijdens de hospitalisatie worden er geen nierstenen geobjectiveerd, er wordt geen hypercalcaemie (te 

hoog calciumgehalte in het bloed) vermeld bij de laboresultaten. Het bilan van de PET-scan, genomen 

op 27/11/2019, met vermelding op het SMG (06/03/2020) en in het hospitalisatieverslag (29/11/2019), 

wordt niet gespecificeerd. 

2) Gedilateerde aorta ascendens op echocardiografie (03/2019) die enkel opgevolgd moet worden 

volgens de attestering bij de aanvraag 9ter d.d. 13/08/2019. Diezelfde echocardiografie en de resultaten 

ervan worden hernomen in het hospitalisatieverslag d.d. 29/11/2019, echter de attesterende specialist 

heeft hier geen dilatatie van de opstijgende (ascendens) aorta vernoemd (als een pathologie die 

opgevolgd dient te worden). 

3) Lichte verstoring in de leverenzymen, zonder organische oorzaak vast te stellen op echografie lever, 

galblaas en galwegen en die zich tijdens de hospitalisatie aan het normaliseren was. 

 

Dit zijn geen aandoeningen die een reëel risico inhouden voor het leven of de fysieke integriteit van Mr. 

F. noch een reëel risico op een onmenselijke of vernederende behandeling, mocht er geen behandeling 

beschikbaar zijn in Albanië. 

 

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

 

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

administratief dossier van de betrokkene): 

 

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

 

Aanvraag Medcoi van 07/05/2020 met het unieke referentienummer BMA 13600 

Aanvraag Medcoi van 04/03/2020 met het unieke referentienummer BMA 13359 

 

en een overzicht met de beschikbare medicatie en voedingssupplementen voor Mr. F. in Albanië 

volgens recente MedCOI-dossiers. 
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2. Lijst van terugbetaalde medicatie van de verplichte ziekteverzekering in Albanië van 2019: 

Beschikbaarheid van alendronaat/alendrinezuur, clodronaat/clodroninezuur en ibandronaat/ 

ibandrinezuur. Dit zijn allemaal analogen van zolecronaat / zoledroninezuur (bisfosfonaten) 

 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat opvolging en behandeling bij een huisarts/generalist 

en bij een internist (pneumoloog) met de nodige medische beeldvorming (RX, CT-, MRl-scan) en 

longfunctietesten beschikbaar is in Albanië. 

 

Budesonide, formoterol, het combinatiepreparaat: budesonide+formoterol, methylprednisolon en 

zoledroninezuur zijn beschikbaar in Albanië, evenals de voedingssupplementen: c(h)olecalciferol, 

calciumcarbonaat en foliumzuur. 

 

Zoledroninezuur/zoledronaat komt echter niet voor op de lijst met terugbetaalde geneesmiddelen. Het 

kan eenvoudig vervangen worden door alendroninezuur/alendronaat, dat wel terugbetaald is, voor de 

behandeling van corticoïd-geïnduceerde osteoporose. 

 

Uit bovenstaande informatie mag men besluiten dat de nodige medische opvolging en behandeling voor 

Mr. F. beschikbaar is in 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 behandelingen in het land van onthaal en het land van herkomst sterk uiteen kan lopen. Naast 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

een meer gedecentraliseerd systeem evenwel met dezelfde partners. 

 

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

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

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

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

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

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

zorgen versterkt werden. Dankzij de ziekteverzekering kunnen mensen met een laag of geen inkomen 

een 'gezondheidskaart’ verkrijgen die hun status bevestigt en hiermee hebben ze gratis toegang tot een 

medische behandeling. Personen die terugkeren naar hun thuisland worden evenmin uitgesloten uit het 

systeem. Vanaf 1 januari 2017 zijn de gezondheidsdiensten overigens ook gratis voor Albanezen, ook 

voor zij die niet verzekerd zijn. Voorwaarde is dat ze op Albanees grondgebied verblijven en 

doorverwezen werden door hun huisarts. 

Op het gebied van de sociale zekerheid zijn er verschillende vergoedingen, zoals uitkeringen bij ziekte, 

pensioenen en invaliditeitsuitkeringen bij definitieve arbeidsongeschiktheid. 
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Mr. F. legt geen attest van arbeidsongeschiktheid, voorgeschreven door een arbeidsgeneesheer, voor. 

Hij was voordien in het land van herkomst werkzaam als chauffeur en mecanicien. Er is dus geen 

indicatie dat betrokkene geen toegang zou hebben tot de arbeidsmarkt in het land van herkomst. In die 

hoedanigheid kan hij dan ook zelf bijdragen tot de eventuele kosten die gepaard zouden gaan bij de 

voor hem noodzakelijk geachte behandeling. 

Deze beslissing geldt overigens ook voor de echtgenote en twee meerderjarige zonen van betrokkene. 

Deze zonen hadden voorheen ook een job. Er is bijgevolg geen enkele indicatie dat zij niet terecht 

zouden kunnen op de arbeidsmarkt in het land van herkomst. Op die manier kunnen zij, indien nodig, 

hun vader (financieel) ondersteunen bij het bekomen van de nodige zorgen. 

 

Mr. F. heeft bovendien ook nog een zus, een broer, twee schoonbroers en een schoonzus in het 

herkomstland. Dit veronderstelt toch de aanwezigheid van een familiaal, sociaal netwerk waarop 

betrokkene eventueel tijdelijk kan terugvallen voor wat hulp en/of opvang, eens teruggekeerd naar het 

land van herkomst. 

 

De advocaat verwijst naar enkele statistieken en landengegevens over Albanië. Er is geen indicatie dat 

de aangebrachte cijfers en informatie zouden aantonen dat de zorgen in Albanië niet toegankelijk 

zouden zijn. De advocaat van betrokkene haalt het probleem van steekpenningen en corruptie aan, 

waardoor medische zorgen duur en niet toegankelijk zouden zijn. De advocaat haalt hiervoor onder 

meer een gedateerd artikel (2012) aan. Hij haalt geen documenten aan die op betrokkene persoonlijk 

van toepassing zijn. Wat betreft de verwijzing naar corruptie dient gesteld: 

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

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

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

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

moeten worden: gestaafd door andere bewijselementen (zie: EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 9; 

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

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

 

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 ever 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 inkomsten genererende activiteiten. Re-integratiebijstand kan het volgende 

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

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

tewerkstellingsbureaus, accommodatie/huur, extra bagage. 

 

Conclusie: 

 

Uit het voorgelegde medische dossier kan ik besluiten dat de sarcoïdose graad IV met latrogene 

osteoporose (hypercalcaemie met nefrolithiase en dilatatie van de aorta ascendens) bij Mr. F. geen 

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

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

Albanië. 

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

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

 

Wat de vraag betreft of dit medisch advies zelf afdoende is gemotiveerd, stelt de Raad vast dat een 

eenvoudige lezing van het advies leert dat hierin uitgebreid wordt ingegaan op de ingeroepen 

gezondheidsproblemen, alsook op de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de benodigde 

medische zorgen en opvolging in het land van herkomst.  

 

Het afdoende karakter van de uitdrukkelijke motivering moet worden beoordeeld door de toetsing van de 

uitgedrukte motieven aan de gegevens van het dossier en aan de toepasselijke wetsbepalingen.  

 

Het onderzoek van de motiveringsplicht vergt in casu dus tevens een onderzoek van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet. 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 
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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.”  

 

Uit het bepaalde in artikel 9ter, § 1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet volgt dat een aanvraag om 

machtiging tot verblijf om medische redenen betrekking heeft op twee onderscheiden 

toepassingsgevallen, met name:  

 

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

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

geen adequate behandeling beschikbaar is in het land van herkomst.  

 

Uit artikel 9ter, §1, vijfde lid, van de Vreemdelingenwet volgt dat de beoordeling van de in artikel 9ter, § 

1, vermelde risico’s toekomt aan de ambtenaar-geneesheer die door de minister is aangesteld.  

 

De Raad wijst er dan ook op dat de gemachtigde in de bestreden beslissing zelve, in verwijzing naar het 

advies van de arts-adviseur, op duidelijke wijze heeft geconcludeerd dat: 

 

1. Uit het voorgelegde medische dossier niet kan worden afgeleid dat de vierde verzoeker lijdt aan een 

ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit;  

2. Uit het voorgelegde medische dossier evenmin kan worden afgeleid dat de vierde verzoeker lijdt 

aan een ziekte die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling 

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

verblijf. 

 

Deze conclusie wordt ondersteund door het advies van de arts-adviseur, die op uitgebreid gemotiveerde 

wijze vaststelt dat de medische zorgen die de heer F. Fa. nodig heeft, beschikbaar en toegankelijk zijn 

in zijn land van herkomst (Albanië) en die besluit dat de aandoeningen van de heer F. (sarcoïdose graad 

IV met latrogene osteoporose (hypercalcaemie met nefrolithiase en dilatatie van de aorta ascendens)) 

geen reëel risico inhouden voor zijn leven of fysieke integriteit noch een reëel risico op een onmenselijke 

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

Albanië. Deze vaststelling wordt verder uitvoerig onderbouwd, onder meer door verwijzing naar 

informatie die aan het administratief dossier werd toegevoegd.  

 

In een eerste subonderdeel bekritiseren de verzoekers dat de arts-adviseur omtrent de beschikbaarheid 

en de toegankelijkheid van de benodigde medische zorgen in zijn advies verwijst naar MedCOI-

gegevens waartoe zij geen toegang hebben. De verzoekers verwijzen op dit punt naar en citeren uit ‘s 

Raads arrest nr. 211 356 (RvV 23 oktober 2018, nr. 211 356). De arresten van de Raad kennen echter 

geen precedentwerking.  

 

De Raad merkt in casu op dat in het medisch advies van 26 mei 2020 wordt gesteld dat de medische 

zorgen voor de verschillende aandoeningen waaraan de heer F. Fa. lijdt, beschikbaar en toegankelijk 

zijn in Albanië. De arts-adviseur licht ook op uitvoerige en onderbouwde wijze toe op basis van welke 

vaststellingen hij tot dit besluit is gekomen, met een duidelijke en precieze verwijzing naar de gebruikte 

bronnen. Deze motivering is afdoende. Het kan met name in het licht van de formele motiveringsplicht 

volstaan dat de ambtenaar-geneesheer concreet aanduidt welke specifieke bronnen hij heeft gebruikt en 
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dat hij, in het kort, de hierin opgenomen relevante informatie weergeeft waarop hij zijn advies steunt, 

zonder dat het nodig is de gehanteerde stukken in extenso over te nemen of ze als bijlage te voegen. 

Immers, de formele motiveringsplicht, zoals hoger besproken, heeft als bestaansreden dat de 

rechtsonderhorige zou weten waarom een te zijnen opzichte genomen ongunstige beslissing werd 

genomen en dit, onder meer, teneinde hem in staat te stellen eventueel op nuttige wijze daartegen op te 

komen. Hiertoe volstaat dat duidelijk, maar desnoods bondig, in de bestreden beslissing zelf wordt 

aangegeven op welke gronden zij berust (RvS 29 juni 1993, nr. 43.526; RvS 30 juni 1993, nr. 43.596). 

Voor het overige kan de arts-adviseur, zoals hij in casu heeft gedaan, voor een verdere kennisname van 

de gehanteerde informatiebronnen verwijzen naar het administratief dossier waaraan hij deze informatie 

heeft toegevoegd. Door het toevoegen van deze informatie aan het administratief dossier kan worden 

aangenomen dat ook op voldoende wijze is tegemoet gekomen aan het gegeven dat deze databank in 

beginsel niet publiek toegankelijk is. Het stond de verzoekers vrij, in het kader van de passieve 

openbaarheid van bestuur, inzage te vragen in het administratief dossier.  

 

Wat de beoordeling van de arts-adviseur betreft (artikel 9ter, §1, vijfde lid, van de Vreemdelingenwet), 

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

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

 

De verzoekers geven verder aan dat de arts-adviseur zich niet uitspreekt over de bij de aanvraag 

gevoegde informatie en dat deze arts zich in tegendeel steunt op verouderde documenten, die geen 

afbreuk kunnen doen aan de bij de aanvraag gevoegde informatie. 

 

De Raad merkt hieromtrent op dat de formele motiveringsplicht, zoals voorzien in de artikelen 2 en 3 

van de wet van 29 juli 1991 en in artikel 62 van de Vreemdelingenwet, niet vereist dat de overheid ertoe 

gehouden is om op elk aangevoerd argument afzonderlijk te antwoorden. Het volstaat dat uit de 

motivering van de bestreden beslissing impliciet of expliciet blijkt dat de aangevoerde argumenten in de 

besluitvorming werden betrokken en dat uit de motivering kan worden afgeleid waarom deze 

argumenten in het algemeen niet worden aangenomen (vaste rechtspraak van de Raad van State, zie 

onder meer RvS 23 juni 2016, nr. 235.192; RvS 3 december 2015, nr. 233.122; RvS 26 mei 2014, nr. 

227.537; RvS 15 juli 2011, nr. 214.653).  

 

Bovendien beperken de verzoekers zich tot de vage vermelding van “informatie” die zij bij de aanvraag 

hebben gevoegd, zonder te concretiseren over welke informatie het precies gaat. Uit de stukken van het 

administratief dossier blijkt dat in het kader van de voorliggende aanvraag twee medische attesten met 

betrekking tot de vierde verzoeker werden bijgebracht: een standaard medische getuigschrift van 6 

maart 2020 en een verslag van een ziekenhuisopname van 29 november 2019. Uit het medisch advies 

van 26 mei 2020 blijkt dat de arts-adviseur deze medische attesten in rekening heeft genomen. Ook met 

betrekking tot de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de medische zorgen in Albanië, hebben de 

verzoekers een aantal informatiebronnen toegevoegd aan hun aanvraag: een rapport van OMS van 

2019, doch dat gebaseerd is op cijfergegevens van 2016, een ongedateerd reisadvies van het Franse 

ministerie van buitenlandse zaken, een reisadvies van de Canadese overheid van 17 april 2019, een 

krantenartikel van 20 juli 2012, een ongedateerd uittreksel uit de reisgids ‘Routard’, een onvolledig 

krantenartikel van 5 juni 2017, een ongedateerd uittreksel uit een online reisprogramma en een artikel 

van de website ‘Doctissimo’ van 27 juni 2014. In het medisch advies hanteert de arts-geneesheer met 

betrekking tot de beschikbaarheid van de nodige medische zorgen veel recentere en meer specifieke 

informatie, met name een MedCOI-document van 7 mei 2020, een MedCOI-document van 4 maart 2020 

en een lijst m.b.t. de terugbetaling van medicatie van 2019. Hiermee is de beschikbaarheid van de 

benodigde zorgen op afdoende wijze gemotiveerd, zonder dat uitdrukkelijk diende te worden 

geantwoord op de oudere en ongedateerde, algemene informatie die bij de aanvraag werd gevoegd. 

Met betrekking tot de toegankelijkheid van de medische zorgen, verliezen de verzoekers overigens uit 

het oog dat de arts-adviseur wel degelijk heeft gemotiveerd omtrent de bijgebrachte informatie:  

 

“De advocaat verwijst naar enkele statistieken en landengegevens over Albanië. Er is geen indicatie dat 

de aangebrachte cijfers en informatie zouden aantonen dat de zorgen in Albanië niet toegankelijk 

zouden zijn. De advocaat van betrokkene haalt het probleem van steekpenningen en corruptie aan, 

waardoor medische zorgen duur en niet toegankelijk zouden zijn. De advocaat haalt hiervoor onder 

meer een gedateerd artikel (2012) aan. Hij haalt geen documenten aan die op betrokkene persoonlijk 

van toepassing zijn. Wat betreft de verwijzing naar corruptie dient gesteld: 

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

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

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

 

De verzoekers tonen op geen enkele wijze aan dat dit antwoord hen niet in staat zou stellen om de 

concrete motieven te kennen waarom hun algemene informatie niet werd aanvaard.  

 

Uit de hierboven geciteerde motieven blijkt bovendien dat de arts-adviseur, in tegenstelling tot hetgeen 

de verzoekers voorhouden, wel degelijk de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de benodigde 

medische zorgen en opvolging in Albanië heeft geanalyseerd. De uitvoerige motieven omtrent de 

beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de benodigde medische zorgen, laten de verzoekers 

genoegzaam toe om de redenen te kennen waarom de arts-adviseur heeft besloten dat er in het geval 

van de vierde verzoeker geen risico’s zoals voorzien in artikel 9ter, §1, eerste lid, van de 

Vreemdelingenwet aan de orde zijn. De op dit uitvoerig gemotiveerde advies steunende beslissing tot 

ongegrondheid van de medische verblijfsaanvraag, is dan ook afdoende gemotiveerd.   

 

Een schending van de formele motiveringsplicht, van artikel 62 van de Vreemdelingenwet of van de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, blijkt derhalve niet. 

 

4.1.3. De Raad stelt vast dat de verzoekers voor het overige in hun eerste middel een inhoudelijke 

kritiek naar voor brengen die niet de formele motiveringsplicht, maar wel de materiële motiveringsplicht 

betreft. Het middel zal dan ook verder vanuit dit oogpunt worden onderzocht.  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475). 

 

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

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

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

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

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

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

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

101.624). 

 

Uit de bespreking onder punt 4.1.2. blijkt reeds dat de kritiek van de verzoekers feitelijke grondslag mist 

waar zij stellen dat de arts-adviseur zich op verouderde documenten heeft gebaseerd. De loutere en 

bijzonder vage bewering als zouden deze “verouderde” (quod non) documenten niet met de realiteit op 

het terrein stroken, “zoals verzoekster het in het kader van haar aanvraag tot machtiging tot verblijf kon 

aantonen”, volstaat bovendien niet om aan te tonen dat de arts-adviseur uit de door hem gehanteerde 

informatie de verkeerde conclusie zou hebben verbonden.  

 

Waar de verzoekers in hun eerste middelenonderdeel nog betogen dat “de verzoeker” aan verschillende 

ziekten lijdt, stelt de Raad vast dat de arts-adviseur wel degelijk twee verschillende aandoeningen heeft 

weerhouden: met name “sarcoïdose graad IV” en “latrogene of secundaire osteoporose”. Verder heeft 

de arts-adviseur ook de hypercalceamie en nefrolithiase, de gedilateerde aorta ascendens en de lichte 

verstoring in de leverenzymen in rekening genomen, doch in dit kader heeft de arts-adviseur op 

gemotiveerde wijze vastgesteld dat dit geen aandoeningen zijn die een reëel risico inhouden voor het 

leven of de fysieke integriteit van de heer F., noch een reëel risico op een onmenselijke of vernederende 

behandeling, ook al zou er geen behandeling beschikbaar zijn in Albanië. De verzoekers kunnen op 

grond van deze loutere bemerking dat de vierde verzoeker aan meerdere aandoeningen lijdt, dan ook 
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niet ernstig voorhouden dat de arts-adviseur “de verzoeker” diende te ontmoeten of hem moest 

uitnodigen om bijkomende medische documenten over te maken.  

 

Bovendien kan uit artikel 9ter, §1, vijfde lid, van de Vreemdelingenwet hoe dan ook geen verplichting 

worden afgeleid om de betrokken vreemdeling persoonlijk te onderzoeken of hem uit te nodigen om 

bijkomende medische documenten over te maken (cf. RvS 29 oktober 2010, nr. 208.585; RvS 16 april 

2012, nr. 8.348 (c)). De keuze om beroep te doen op een deskundige of om bijkomend medisch advies 

in te winnen, behoort 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. Het is 

immers, overeenkomstig artikel 9ter, §1, derde lid, van de Vreemdelingenwet, aan de betrokken 

vreemdeling zelf om “samen met de aanvraag alle nuttige en recente inlichtingen over (te maken) 

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”. Het onderzoek en de appreciatie van de door de 

vreemdeling aangebrachte medische elementen, inclusief de medische attesten die worden voorgelegd 

bij de aanvraag, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de ambtenaar-geneesheer die hierbij 

volledig vrij wordt gelaten. Het behoort tevens tot de uitsluitende bevoegdheid van de ambtenaar-

geneesheer om te oordelen of hij de voorgelegde attesten voldoende acht om een advies te kunnen 

verstrekken nopens het in artikel 9ter, § 1, van de Vreemdelingenwet vermelde risico en de 

mogelijkheden van behandeling in het land van oorsprong of het land waar de vreemdeling verblijft. De 

verzoekers maken niet met concrete argumenten aannemelijk dat het onzorgvuldig was waar de arts-

adviseur de vierde verzoeker niet persoonlijk onderzocht, dan wel geen verdere informatie opvroeg. De 

verzoekers geven ook niet aan dat zij, indien hierom verzocht, nog verdere, nuttige informatie hadden 

kunnen aanbrengen. 

 

Met betrekking tot de beschikbaarheid van de nodige medicamenteuze behandeling, wordt in het 

medisch advies van 26 mei 2020 het volgende gesteld:  

 

“Als actuele medicatie weerhoud ik: 

 

- Methylprednisolon (Medrol), een corticosteroïd 

- Budesonide+formoterol (Symbicort), een langwerkend bèta-mimeticum + een inhalatiecorticosteroïd 

om de ademhaling te vergemakkelijken 

- C(h)olecalciferol+calciumcarbonaat (Steovit D3), vitamine D + calcium als voedingssupplement 

- Foliumzuur (Folavit), vitamine B9 of B11 (naargelang waar in de wereld men zich bevindt) als 

voedingssupplement 

- Zoledronaat/zoledroninezuur (Aclasta), een bisfosfonaat ter behandeling van osteoporose, 1x/jaar in te 

spuiten (start in april 2019) 

 

(…) 

 

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

administratief dossier van de betrokkene): 

 

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

 

Aanvraag Medcoi van 07/05/2020 met het unieke referentienummer BMA 13600 

Aanvraag Medcoi van 04/03/2020 met het unieke referentienummer BMA 13359 

 

en een overzicht met de beschikbare medicatie en voedingssupplementen voor Mr. F. in Albanië 

volgens recente MedCOI-dossiers. 

 

2. Lijst van terugbetaalde medicatie van de verplichte ziekteverzekering in Albanië van 2019: 

Beschikbaarheid van alendronaat/alendrinezuur, clodronaat/clodroninezuur en ibandronaat/ 

ibandrinezuur. Dit zijn allemaal analogen van zolecronaat / zoledroninezuur (bisfosfonaten) 

 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat opvolging en behandeling bij een huisarts/generalist 

en bij een internist (pneumoloog) met de nodige medische beeldvorming (RX, CT-, MRl-scan) en 

longfunctietesten beschikbaar is in Albanië. 
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Budesonide, formoterol, het combinatiepreparaat: budesonide+formoterol, methylprednisolon en 

zoledroninezuur zijn beschikbaar in Albanië, evenals de voedingssupplementen: c(h)olecalciferol, 

calciumcarbonaat en foliumzuur. 

 

Zoledroninezuur/zoledronaat komt echter niet voor op de lijst met terugbetaalde geneesmiddelen. Het 

kan eenvoudig vervangen worden door alendroninezuur/alendronaat, dat wel terugbetaald is, voor de 

behandeling van corticoïd-geïnduceerde osteoporose. 

 

Uit bovenstaande informatie mag men besluiten dat de nodige medische opvolging en behandeling voor 

Mr. F. beschikbaar is in Albanië.” 

 

De Raad leest hierin geenszins dat “alleen” geneesmiddelen “vergelijkbaar aan die afgeleverd aan 

verzoeker” beschikbaar zouden zijn. Integendeel heeft de arts-adviseur gesteld dat alle medicatie die de 

vierde verzoeker actueel neemt, met uitzondering van zoledroninezuur/zoledronaat, beschikbaar is in 

Albanië. De arts-adviseur vermeldt bovendien niet dat een “vergelijkbare” medicatie wel voorhanden is, 

maar hij stelt dat “alendronaat/alendrinezuur, clodronaat/clodroninezuur en ibandronaat/ ibandrinezuur” 

allemaal analogen van zolecronaat/zoledroninezuur (met name bisfosfonaten) zijn en dat 

zoledroninezuur/zoledronaat eenvoudig vervangen kan worden door alendroninezuur/alendronaat voor 

de behandeling van corticoïd-geïnduceerde osteoporose. De verzoekers tonen in het geheel niet aan 

dat de arts-adviseur niet redelijkerwijze de medicatie alendroninezuur/alendronaat als volwaardig 

analoge medicatie kon naar voor schuiven. Waar de verzoekers aanvoeren dat de arts-adviseur de 

nevenwerkingen en de compatibiliteit niet heeft onderzocht, maken zij niet concreet aannemelijk 

waarom dit voor een volledig analoge medicatie nodig zou zijn. De verzoekers tonen geenszins concreet 

aan dat alendroninezuur/alendronaat, in vergelijking met zoledroninezuur/zoledronaat, andere 

nevenwerkingen zouden hebben of minder compatibel zouden zijn met de overige medicatie. Zij maken 

dan ook geheel niet concreet aannemelijk dat de arts-adviseur kennelijk redelijk of onjuist handelt door 

voorop te stellen dat zoledroninezuur/zoledronaat eenvoudig vervangen kan worden door 

alendroninezuur/alendronaat.  

 

Verder dient te worden opgemerkt dat de verzoekers dwalen waar zij stellen dat de arts-adviseur 

aangeeft dat het gezondheidszorgstelsel in Albanië voor de bevolking toegankelijk is via de openbare 

ziekenhuizen. De toegankelijkheid van de benodigde zorgen wordt in het medisch advies van 26 mei 

2020 als volgt toegelicht:  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

een meer gedecentraliseerd systeem evenwel met dezelfde partners. 
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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 consultatie, en evenmin voor bepaalde medicatie of tests. 

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

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

zorgen versterkt werden. Dankzij de ziekteverzekering kunnen mensen met een laag of geen inkomen 

een 'gezondheidskaart’ verkrijgen die hun status bevestigt en hiermee hebben ze gratis toegang tot een 

medische behandeling. Personen die terugkeren naar hun thuisland worden evenmin uitgesloten uit het 

systeem. Vanaf 1 januari 2017 zijn de gezondheidsdiensten overigens ook gratis voor Albanezen, ook 

voor zij die niet verzekerd zijn. Voorwaarde is dat ze op Albanees grondgebied verblijven en 

doorverwezen werden door hun huisarts. 

Op het gebied van de sociale zekerheid zijn er verschillende vergoedingen, zoals uitkeringen bij ziekte, 

pensioenen en invaliditeitsuitkeringen bij definitieve arbeidsongeschiktheid. 

Mr. F. legt geen attest van arbeidsongeschiktheid, voorgeschreven door een arbeidsgeneesheer, voor. 

Hij was voordien in het land van herkomst werkzaam als chauffeur en mecanicien. Er is dus geen 

indicatie dat betrokkene geen toegang zou hebben tot de arbeidsmarkt in het land van herkomst. In die 

hoedanigheid kan hij dan ook zelf bijdragen tot de eventuele kosten die gepaard zouden gaan bij de 

voor hem noodzakelijk geachte behandeling. 

Deze beslissing geldt overigens ook voor de echtgenote en twee meerderjarige zonen van betrokkene. 

Deze zonen hadden voorheen ook een job. Er is bijgevolg geen enkele indicatie dat zij niet terecht 

zouden kunnen op de arbeidsmarkt in het land van herkomst. Op die manier kunnen zij, indien nodig, 

hun vader (financieel) ondersteunen bij het bekomen van de nodige zorgen. 

 

Mr. F. heeft bovendien ook nog een zus, een broer, twee schoonbroers en een schoonzus in het 

herkomstland. Dit veronderstelt toch de aanwezigheid van een familiaal, sociaal netwerk waarop 

betrokkene eventueel tijdelijk kan terugvallen voor wat hulp en/of opvang, eens teruggekeerd naar het 

land van herkomst. 

 

De advocaat verwijst naar enkele statistieken en landengegevens over Albanië. Er is geen indicatie dat 

de aangebrachte cijfers en informatie zouden aantonen dat de zorgen in Albanië niet toegankelijk 

zouden zijn. De advocaat van betrokkene haalt het probleem van steekpenningen en corruptie aan, 

waardoor medische zorgen duur en niet toegankelijk zouden zijn. De advocaat haalt hiervoor onder 

meer een gedateerd artikel (2012) aan. Hij haalt geen documenten aan die op betrokkene persoonlijk 

van toepassing zijn. Wat betreft de verwijzing naar corruptie dient gesteld: 

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

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

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

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

moeten worden: gestaafd door andere bewijselementen (zie: EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 9; 

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

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

 

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 ever 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 inkomsten genererende activiteiten. Re-integratiebijstand kan het volgende 

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

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

tewerkstellingsbureaus, accommodatie/huur, extra bagage.” 

 

De Raad benadrukt dat deze motieven in hun geheel moeten worden gelezen. Uit deze uitvoerige 

motieven blijkt geenszins dat de arts-adviseur enkel de toegankelijkheid van de medische zorgen via 

openbare ziekenhuizen, vooropstelt. Integendeel, de arts-adviseur vermeldt uitdrukkelijk zowel de 

private als de openbare gezondheidszorgen in Albanië. Ook op de door de verzoekers aangekaarte 

corruptie wordt, in tegenstelling tot hetgeen zij beweren, concreet ingegaan. De verzoekers doen geen 

enkele concrete poging om de geciteerde vaststellingen met enig overtuigend element te weerleggen. 

Een loutere, vage en nietszeggende verwijzing naar “erg basische en gebrekkige gezondheidszorgen” 

en naar “de corruptie”, volstaat hiertoe niet. 
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De verzoekers gaan voorts ook niet in op de volgende vaststellingen van de arts-adviseur: “Mr. F. legt 

geen attest van arbeidsongeschiktheid, voorgeschreven door een arbeidsgeneesheer, voor. Hij was 

voordien in het land van herkomst werkzaam als chauffeur en mecanicien. Er is dus geen indicatie dat 

betrokkene geen toegang zou hebben tot de arbeidsmarkt in het land van herkomst. In die hoedanigheid 

kan hij dan ook zelf bijdragen tot de eventuele kosten die gepaard zouden gaan bij de voor hem 

noodzakelijk geachte behandeling. Deze beslissing geldt overigens ook voor de echtgenote en twee 

meerderjarige zonen van betrokkene. Deze zonen hadden voorheen ook een job. Er is bijgevolg geen 

enkele indicatie dat zij niet terecht zouden kunnen op de arbeidsmarkt in het land van herkomst. Op die 

manier kunnen zij, indien nodig, hun vader (financieel) ondersteunen bij het bekomen van de nodige 

zorgen. Mr. F. heeft bovendien ook nog een zus, een broer, twee schoonbroers en een schoonzus in het 

herkomstland. Dit veronderstelt toch de aanwezigheid van een familiaal, sociaal netwerk waarop 

betrokkene eventueel tijdelijk kan terugvallen voer wat hulp en/of opvang, eens teruggekeerd naar het 

land van herkomst.” Deze vaststellingen betreffen enkel de persoonlijke situatie van de verzoekers. De 

verzoekers kunnen dan ook niet worden gevolgd waar zij stellen dat de arts-adviseur “alleen grondt op 

het rechtssysteem dat gaande is, zonder de situatie en bij gevolge een werkelijke effectieve toegang tot 

de gezondheidszorgen concreet te analyseren”. 

 

Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de verzoekers niet aantonen dat de motieven van de bestreden 

beslissing en van het bijbehorende medisch advies zouden wijzen op een onzorgvuldige feitenvinding of 

een onaanvaardbare motivering. Het betoog van de verzoekers laat niet toe te concluderen dat de 

bestreden beslissing is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met 

overschrijding van de appreciatiebevoegdheid waarover de gemachtigde en de arts-adviseur in het 

kader van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet beschikken. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel of van artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet is niet aangetoond. 

 

4.1.4. Het enig middel is, voor zover het ontvankelijk is en voor zover het gericht is tegen de eerste 

bestreden beslissing, ongegrond.  

 

4.2. Beoordeling van het beroep gericht tegen de beslissingen tot afgifte van bevelen om het 

grondgebied te verlaten  

 

In een tweede middelonderdeel, gericht tegen de bevelen om het grondgebied te verlaten, voeren de 

verzoekers enkel aan dat deze bevelen samenhangen met de eerste bestreden beslissing en dat het 

daarom aangewezen is om ze samen met deze beslissing te vernietigen.  

 

Uit de bespreking onder punt 4.1. blijkt evenwel dat de verzoekers geen gegrond middel hebben naar 

voor gebracht dat kan leiden tot de nietigverklaring van de eerste bestreden beslissing.  

 

Een vernietiging van de overige bestreden beslissingen, om redenen van verknochtheid met de eerste 

bestreden beslissing, is dan ook niet aan de orde.  

 

4.3. Het enig middel kan niet worden aangenomen.  

 

5. Korte debatten 

 

De verzoekers hebben geen gegrond middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen 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 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 
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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 drieëntwintig december tweeduizend twintig 

door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. DE GEYTER, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. DE GEYTER C. DE GROOTE 

 

 

 

 

 

 

  

 


