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 nr. 275 268 van 14 juli 2022 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. DHONDT 

Rotterdamstraat 53 

2060 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 14 maart 2022 heeft 

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

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 6 januari 2022 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 21 april 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 mei 2022. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. VERHAEGEN, die loco advocaat B. DHONDT verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat L. RAUX, die loco advocaten D. MATRAY & S. VAN ROMPAEY 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker kwam op 30 oktober 2020 toe op het Belgische grondgebied en diende op 12 november 

2020 een verzoek om internationale bescherming in. 

 

1.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen trof op 13 juli 2021 een beslissing 

waarbij het verzoek om internationale bescherming kennelijk ongegrond werd bevonden. Het beroep 

tegen deze beslissing werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) verworpen 

in zijn arrest van 12 januari 2022 (RvV 12 januari 2022, nr. 266 549). 
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1.3. Verzoeker diende op 25 oktober 2021 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). 

 

1.4. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie (hierna: de gemachtigde van de 

staatssecretaris) trof op 6 januari 2022 een beslissing waarbij de in punt 1.3. vermelde aanvraag 

ontvankelijk, doch ongegrond werd verklaard. Verzoeker werd hiervan op 8 februari 2022 per 

aangetekend schrijven in kennis gesteld. 

 

Dit vormt de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“(…) 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 06.01.2022 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door: 

K.(…), E.(…) (RR: (…)) 

Geboren te F.(…) K.(…) 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(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 K.(…), E.(…). De arts-adviseur evalueerde deze 

gegevens op 06.01.2021 (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. 

Wij herinneren eraan dat de arts van de Dienst Vreemdelingenzaken enkel een advies dient te geven over 

de medische aspecten, gestaafd door een medisch attest (zie in dit verband het Arrest RvS 246385 van 

12.12.2019). Bijgevolg kan in het kader van dit advies geen rekening worden gehouden met gelijk welke 

interpretatie, extrapolatie of andere verklaring van de verzoeker, zijn raadsman of elke andere persoon 

buiten de medische wereld betreffende de medische situatie (ziekte, evolutie, mogelijke complicaties...) 

van de zieke persoon. 

(…)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Op 11 mei 2022 maakte verzoeker een brief met aanvullende informatie over aan de griffie van de 

Raad en de verwerende partij betreffende feiten die zich sinds het verstrijken van de beroepstermijn 

zouden hebben voltrokken. Verzoeker beklaagt zich over de onvolledigheid van de afschriften uit het 

administratief dossier die hij ontving. Slechts op 10 mei 2022, ruim na het verstrijken van de 

beroepstermijn, zouden de ontbrekende documenten ter beschikking zijn gesteld. 

 

2.2. Noch de vreemdelingenwet, noch het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de 

rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen schrijven voor dat de verzoekende partij in 

het kader van de annulatieprocedure (artikel 39/78 en volgende van de vreemdelingenwet) aanvullende 

informatie kan toevoegen na het verstrijken van de beroepstermijn. 

 

2.3. Enkel in zoverre de inhoud van de brief met aanvullende informatie aan bod kwam bij de mondelinge 

uiteenzetting ter terechtzitting van de aanwezige raadsvrouw van verzoeker, kunnen deze ten 
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informatieve titel in overweging worden genomen (in die zin RvS 6 december 2017, nr. 240.104; RvS 22 

september 2015, nr. 232.271; RvS 19 november 2014, nr. 229.211; RvS 1 juni 2011, nr. 213.632). 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een tweede onderdeel van zijn enig middel voert verzoeker de schending aan van de 

motiveringsplicht en van de rechten van de verdediging. Verzoeker formuleert zijn grief als volgt: 

 

“(…) 

2. Schending van de motiveringsplicht en van de rechten van de verdediging 

Om aan te tonen dat de nodige medische zorgen in Albanië beschikbaar en toegankelijk zijn voor 

verzoeker verwijst verwerende partij naar 8 bronnen: 

1. Fact Finding Mission rapport: Albania MedCOI IV juli 2017 

2. Country Fact Sheet Access to Healthcare: Albania. MedCOI II 

3. Belgian Desk for Accessibility, 20171005-AL-6633 

4. Social Security Systems throughout the World 2016: Albania. 

5. MedCOI van 08.12.2021 met het unieke referentienummer 15350 

6. MedCOI van 15.01.2021 met het unieke referentienummer 14377 

7. MedCOI van 07.04.2021 met het unieke referentienummer 14626 

8. MedCOI van 09.07.2021 met het unieke referentienummer 14932 

Verzoeker vroeg deze bronnen, die niet publiek consulteerbaar zijn, op via de Dienst openbaarheid van 

bestuur bij de DVZ, maar deze blijken zich niet in het administratief dossier te bevinden. 

Verzoeker drong verschillende keren aan, en verwees daarbij expliciet naar de hierboven opgesomde 

bronnen (zie stuk 3). 

Verzoeker verkreeg alle bestanden in het administratief dossier vanaf begin 2020 tot en met 8 februari 

2022. De 8 stukken die de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de nodige zorgen moeten aantonen, 

ontbreken echter allemaal in het administratief dossier. 

Doordat de motivering in de bestreden beslissing omtrent de medische beschikbaarheid en 

toegankelijkheid van de nodige zorgen een motivering door verwijzing is, gelden er drie voorwaarden: 

“Eerste voorwaarde: het document […] waarnaar de administratieve akte verwijst moet zelf op adequate 

wijze gemotiveerd zijn zoals bedoeld in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 […]. Tweede voorwaarde: de 

inhoud van het document waarnaar wordt verwijzen moet gekend zijn door de persoon op wie de 

administratieve beslissing slaat […]. Dit is het geval wanneer het document wordt gevoegd bij de 

beslissing [...], of wanneer de inhoud van het document is herhaald, bijvoorbeeld door citaten, of 

samengevat in de administratieve akte […]. Indien het document waarnaar de akte verwijst ongekend is 

door de rechtsadressaat, dan is de motivering door verwijzing niet toelaatbaar […]. Een belangrijke 

precisering moet toegevoegd worden. De kennis van het document waarnaar wordt verwezen moet 

minstens gelijktijdig gebeuren met de beslissing zelf. Ze mag ook voorafgaandelijk zijn […] maar mag in 

principe niet achteraf kenbaar gemaakt worden[…]. Een essentieel doel van de wet is effectief de 

rechtsonderhorige te informeren over de motieven van de akte om hem toe te laten met kennis van zaken 

te onderzoeken of het opportuun is een beroep in te dienen. Tot slot de derde en laatste voorwaarde: het 

moet zonder ambiguïteit blijken dat de auteur van de administratieve akte, bij het uitoefenen van zijn 

appreciatiebevoegdheid, het standpunt bijvalt van het document waarnaar hij verwijst.” (eigen vertaling) 

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

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

Bibliothèque de Droit Administratif, Ed. La Charte, 2005, 44-45, n° 50 ; zie ook RvS 13 maart 2014, nr. 

226.734, NV BAECK en JANSEN). Zie eveneens I. OPDEBEECK en A. COOLSAET, Formele motivering 

van bestuurshandelingen, Brugge, Die Keure, 2013, 130 – 141. 

Doordat de hierboven opgesomde documenten zich niet in het administratief dossier bevonden en niet 

gevoegd werden bij de beslissing van de DVZ, moet de inhoud van de documenten kenbaar worden 

gemaakt door deze te herhalen, bijvoorbeeld door citaten, of door deze samen te vatten in de 

administratieve akte. 

Het advies van de arts-adviseur bevat echter geen citaten of een samenvatting van de hierboven 

opgesomde documenten waarop dit advies is gebaseerd. De informatie waarop het advies is gebaseerd, 

ontbreekt in het advies zelf, en is niet kenbaar gemaakt aan verzoeker. 

De arts-adviseur heeft in casu op basis van zijn onderzoek van de niet-publieke MedCOI7 informatie enkel 

zijn conclusie in het advies weergegeven: bepaalde medicatie en andere vormen van hulp zijn 

beschikbaar. Het gaat in het advies dus niet om een weergave of minstens een samenvatting van de 

informatie in de MedCOI-documenten, maar enkel en alleen om de conclusie die de arts-adviseur op basis 

van deze informatie (die verzoeker niet kent) trekt. 
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Bovendien werd er wat betreft de toegankelijkheid van de nodige zorgen helemaal niets geciteerd of 

aangehaald. Verzoeker kan dus op geen enkele manier nagaan op welke informatie verwerende partij 

zich baseert om te concluderen dat er qua toegankelijkheid geen probleem zou zijn. 

Dit beantwoordt echter niet aan hetgeen artikel 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen voorschrijven. 

De formele motiveringsplicht vraagt dat de DVZ de beslissing op een begrijpelijke manier toelicht, hetgeen 

niet gebeurde. Het advies van de arts-adviseur dient op zich reeds afdoende gemotiveerd te zijn zodat 

verzoeker op afdoende wijze kennis heeft van de redenen waarom de arts-adviseur van oordeel is dat de 

noodzakelijke medische opvolging beschikbaar is, dermate dat zij zich daartegen op effectieve wijze in 

rechte kunnen verdedigen. (Zie eveneens over “de rol van het administratief dossier” in I. OPDEBEECK 

en A. COOLSAET, Formele motivering van bestuurshandelingen, Brugge, Die Keure, 2013, 140). 

Verzoeker weet niet op welke bronnen de hierboven opgesomde documenten zijn gebaseerd; hoe oud 

deze informatie is (en of deze eventueel gedateerd is); de (eventuele gebrekkige) expertise van de 

bronnen van de MedCOI-documenten; of deze informatie getoetst is aan de specifieke situatie van 

verzoeker; welke concrete vragen werden gesteld en beantwoord; etc. 

De huidige werkwijze is eveneens betwistbaar nu de beslissing zich bevindt in de medische sfeer en 

bijgevolg de motivering in een advies van een ambtenaar-geneesheer volledig moet zijn teneinde aan de 

verzoeker en aan de Raad, die geen enkele medische competentie hebben, toe te laten de motieven van 

de arts-adviseur te begrijpen en wat betreft de verzoeker, ze in rechte te bestrijden. 

De motivering van het advies van de arts-adviseur, waarop de bestreden beslissing volledig is gebaseerd, 

is slechts toereikend indien het advies het mogelijk maakt om de conclusie van de arts-adviseur te 

begrijpen, hetgeen in casu niet het geval is. Uit het advies kon niet worden opgemaakt waarom de arts-

adviseur van mening is dat de informatie in de hierboven opgesomde documenten aantoont dat de nodige 

zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn. 

Relevant hierbij is de rechtspraak van de Raad van State in arrest nr. 211.356 van 23 oktober 2018, 

hetgeen handelde over een vergelijkbare zaak: 

“En indiquant dans l’arrêt attaqué que « la mention figurant dans l'avis du fonctionnaire médecin, selon 

laquelle ″Ces requêtes démontrent la disponibilité de l'olmesadan, de l'amlodipine, de 

l'hydrochlorothiazide, du tramadol, du paracetamol et de la methylprednisolone″, ne consiste ni en la 

reproduction d'extraits, ni en un résumé desdits documents, mais plutôt en un exposé de la conclusion 

que le fonctionnaire médecin a tiré de l'examen des réponses aux requêtes MedCOI citées », le Conseil 

du contentieux des étrangers n’a pas violé la foi due au rapport du fonctionnaire médecin et aux requêtes 

MedCOI. En effet, dans cette phrase figurant dans le rapport du fonctionnaire médecin, ce dernier ne 

reproduit pas d’extraits des requêtes MedCOI et ne résume pas ces requêtes. Il énonce une conclusion 

selon laquelle ces requêtes démontrent la disponibilité des médicaments qu’il cite. Par ailleurs, dans le 

passage critiqué de l’arrêt entrepris par le requérant, le Conseil du contentieux des étrangers n’expose 

pas que le fonctionnaire médecin a tenu un « raisonnement ». Dans ce passage, le premier juge explique 

à juste titre la portée de l’obligation de motivation à laquelle le requérant est astreint, à savoir expliquer 

sa décision d’une manière permettant de la comprendre. Le Conseil du contentieux des étrangers y 

explique en effet que « la motivation contenue dans l'avis du fonctionnaire médecin doit être complète, 

afin de permettre à la partie requérante et au Conseil, qui n'ont aucune compétence en matière médicale, 

de comprendre le raisonnement du fonctionnaire médecin et, en ce qui concerne la première, de pouvoir 

le contester ». Contrairement à ce que soutient le requérant, l’analyse des requêtes MedCOI et les 

conclusions que le fonctionnaire médecin en tire, peuvent être qualifiées de raisonnements. 

Contrairement à ce qu’expose le requérant, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé que 

les requêtes MedCOI devaient être jointes au rapport du fonctionnaire médecin. Le premier juge a 

seulement estimé en substance que la décision initialement attaquée étant motivée par référence au 

rapport du fonctionnaire médecin, la motivation de cette décision n’était suffisante que si le rapport 

permettait de comprendre le raisonnement du fonctionnaire médecin, qu’en l’espèce, son rapport ne 

permettait pas de comprendre les raisons pour lesquelles il a considéré que les informations résultant des 

requêtes précitées démontraient la disponibilité du traitement médicamenteux 

requis et que dès lors que le fonctionnaire médecin se référait à ces requêtes, son rapport ne pouvait être 

compréhensible que s’il en reproduisait les extraits pertinents ou les résumait ou les annexait à son 

rapport. En décidant en substance que pour respecter son obligation de motivation, le requérant devait 

expliquer de manière compréhensible les raisons pour lesquelles il estimait que les informations qu’il avait 

récoltées, établissaient la disponibilité des médicaments requis, le Conseil du contentieux des étrangers 

n’a pas méconnu la portée des articles 62 de la loi du 15 décembre 1980 et 1er à 3 de la loi du 29 juillet 

1991. Il a au contraire donné une juste portée à ces dispositions. (…)” 

Omwille van de bovenstaande redenen schendt verwerende partij de motiveringsplicht in artikel 62 van 

Vreemdelingenwet en de artikelen 1 en 2 van de wet van 29 juli 1991. 
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Voorts worden de rechten van de verdediging geschonden, aangezien verzoeker in het duister tast 

omtrent de informatie waarop de arts-adviseur zich baseerde om tot de conclusie te komen dat de nodige 

zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn in het land van herkomst. Verzoeker kon deze informatie niet 

controleren, en kon hierover geen middel ontwikkelen in huidig verzoekschrift tot nietigverklaring. 

(…)” 

 

3.2. Eén van de voornaamste beginselen van de motiveringsplicht is dat de motivering van een 

rechtshandeling te vinden moet zijn in de beslissing zelf. De enige uitzondering op deze regel is de 

motivering bij verwijzing (RvS 25 februari 2021, nr. 249.909). Een ‘motivering door verwijzing’ dient aan 

bepaalde voorwaarden te voldoen. Vooreerst moet de inhoud van de stukken waarnaar wordt verwezen 

aan de betrokkene ter kennis zijn gebracht. Indien het document waarnaar de akte verwijst ongekend is 

door de rechtsadressaat, dan is de motivering door verwijzing niet toelaatbaar. De kennisgeving van het 

document waarnaar wordt verwezen mag voorafgaandelijk zijn, moet minstens gelijktijdig gebeuren met 

de beslissing zelf, maar mag in principe niet achteraf plaatsvinden. 

  

Bovendien moeten de desbetreffende stukken zelf afdoende gemotiveerd zijn en mogen ze niet 

tegenstrijdig zijn. Ten slotte dienen de stukken in de uiteindelijke beslissing te worden bijgevallen door de 

beslissende overheid (zie RvS 14 februari 2011, nr. 211.205; RvS 16 november 2009, nr. 197.844). 

 

3.3. De bestreden beslissing vermeldt uitdrukkelijk het door verzoeker geschonden geachte artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet als haar juridische grondslag. Deze wetsbepaling 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.” 

 

3.4. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 25 oktober 2021 een aanvraag heeft ingediend 

om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, waarbij hij zich blijkens het 

standaard medisch getuigschrift van 18 oktober 2021 baseerde op een Hiv-infectie en AIDS, 

nierinsufficiëntie, hypertensieve cardiomyopathie en chronische pancreatitis met recidiverende opstoten. 

 

3.5. In de bestreden beslissing wordt de aanvraag om machtiging tot verblijf ontvankelijk, doch ongegrond 

verklaard. Hierbij wordt verwezen naar het medisch advies van de arts-adviseur van 6 januari 2022 dat 

als basis dient voor en waarvan de motieven integraal deel uitmaken van de bestreden beslissing. 

Bijgevolg dienen de beslissing en het advies gezamenlijk te worden onderzocht (cf. RvS 21 oktober 2014, 

nr. 228.829). In het medisch advies van 6 januari 2022 wordt het volgende gesteld: 

 

“(…) 

K.(…), E.(…) (R.N. (…)) 

Mannelijk 

Nationaliteit: Albanië 

Geboren op (…) 

Adres: (…) 

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

het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 25.10.2021. 

Aangeleverde medische documenten: 

- SMG d.d. 18-10-2021 van Dr. H.(…) met de volgende informatie: 

 o Uitgebreide voorgeschiedenis 

 o Actuele medische problematiek: 

  •De Novo AIDS met opstarten van HAART 

  •Nierinsufficiëntie graad 4, zeer wankel evenwicht 

  •Hypertensie, cardiomyopathie 

  •Chronische pancreatitis o Actuele therapie: Bisoprolol, Terazosine, Coversyl, 

natriumbicarbonaat, Aranesp, Dovato, Zyrtec, Burinex, D-Cure, Amlor 

 o Recente opname in kader van onderzoek pancreatitis  

- Opname gastro-enterologie pancreatitis door transitoire choledoccus steen. 

- Nefrologie september 2021: nierinsufficiëntie stadium 4 na uitgedoofde glomerulonefritis 

- Tropische geneeskunde 15-04-2021: in kader opvolging AIDS 

- Raadpleging nefrologie-hypertensie 24-03-2021: stabiel nierfalen zonder actief nefrotisch syndroom 
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Gezien er geen duidelijkheid is over de medicatie uit de verschillende rapporten en er nog een onderzoek 

gepland is, werd een actualisatie aangevraagd. 

De volgende documenten werden aangeleverd: 

- SMG d.d. 25-11-2021: identieke informatie als eerste SMG. HIV therapie actueel Dovato= 

 Dolutegravir/Lamivudine 

- Schrijven 28-10-2021: verdere observatie 

- Opname oktober 2021: electieve opname in kader van ERCP: talrijke microcystes, mogelijks in kader 

van Von Hippel Lindau disease, verder genetische oppuntstelling. Onderzoeken verder te bespreken 

op universitair niveau, acute nierinsufficiëntie op chronische (HIV gerelateerd) anemie 

- Medicatie fiche: Arnlor, Bisoprolol, Burinex, Coversyl, Dovato, Terazosine 

- Opname 12 tot 15-10 wegens buikpijn 

- Verblijf nefrologie 10-09-2021: hypertensie crisis, chronische nierinsufficiëntie stadium 4 

- Nieuw medicatie schema - Referentie PACS on web 

- Echografie abdomen: leverlijden onwaarschijnlijk 

- Raadpleging 15-04-2021: HIV aanpassen medicatie 

-  bloedanalyse 

Verwijzend naar uw vraag voor advies kan ik u meedelen dat het hier een man betreft van actueel 42 jaar 

afkomstig uit Albanië. Als actieve pathologie weerhouden we: 

- HIV onder Dovato= combinatie van Lamivudine/ Dolutegravir 

- Opvolging in kader van chronische nierinsufticiêntie na vroegere gromerulonefritis, actueel niet meer 

Actief 

- Hypertensieve cardiomyopathie met recent oppuntstelling naar aanleiding van hypertensieve crisis - 

 Chronische pancreatitis met recidiverende opstoten, nog geen duidelijkheid in kader van ERCP - 

 Medicatie: 

 o Amlor= Amlodipine, bloeddruk o 

 Bisoprolol, bètablokker, bloeddruk o 

 Coversyl, Perindopril, bloeddruk o 

 Terazosine, bloeddruk o Burinex, 

 Bumetanide, plaspil 

Een tegenindicatie tot reizen wordt niet weerhouden. 

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 MedC0I-databank die niet-publiek is: 

- Aanvraag Medcoi van08.12.2021 met het unieke referentienummer 15350  

- Aanvraag Medcoi van 15.01.2021 met het unieke referentienummer 14377  

- Aanvraag Medcoi van 07.04.2021 met het unieke referentienummer 14626  

- Aanvraag Medcoi van 09.07.2021 met het unieke referentienummer 14932 

Availability of medical treatment 

[…] 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat de medische opvolging beschikbaar is: 

- Nefrologen zijn beschikbaar 

- Gastro-enterologen samen met de mogelijkheid van een ERCP en eventueel plaatsen van stents zijn 

beschikbaar 

- HIV specialisten zijn beschikbaar 

Op gebied van de beschikbaarheid van de medicatie is Dolutegravir, Lamivudine, Bisoprolol, Amlodipine, 

Perindopril, Terazosine en Furosemide beschikbaar. 

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

thuisland. 

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 
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systeem voor de toegang tot zorgverlening van minder goede kwaliteit zou zijn dan het systeem in België. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gedecentraliseerd systeem evenwel met dezelfde partners. 

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

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

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

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

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

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

zorgen verstrekt werden.5 Dankzij de ziekteverzekering kunnen mensen met een laag of geen inkomen 

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

medische behandeting.6 Personen die terugkeren naar hun thuisland worden evenmin uitgesloten uit het 

systeem.7 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 familiedokter. 

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

pensioenen en invaliditeitsuitkeringen bij definitieve arbeidsongeschiktheid. 

Betrokkene lijdt aan onder meer HIV. De behandeling van deze ziekte is kosteloos in Albanië." 

De advocaat van betrokkene verwijst near informatie van een NGO die stelt dat mensen die rijden aan 

HIV (en dan meer bepaald de LGBT-gemeenschap) moeilijk toegang zouden hebben tot de nodige 

zorgen. Uit de aangehaalde MeriC0I-informatie blijkt dat de zorgen wel degelijk beschikbaar zijn en 

betrokkene brengt ook geen bewijzen aan dat hij bij terugkeer naar het land van herkomst zou uitgesloten 

worden van de nodige zorgen. 

Betrokkene geeft aan dat hij omwille van zijn seksuele geaardheid problemen zou hebben in het land van 

herkomst Uit een rapport van 202011 wordt echter duidelijk dat de Albanese overheid in de afgelopen 

jaren aanzienlijke inspanningen heeft geleverd ter inclusie en bescherming van LGBT-personen. Zo blijkt 

vooreerst dat Albanië sinds 2010 één van de meest progressieve antidiscriminatiewetten van de regio 

heeft die expliciet de rechten van LGBT-personen in Albanië verdedigt. In 2013 werd in samenspraak met 

LGBT-organisaties het strafwetboek hervormd om seksuele geaardheid en genderidentiteit op te nemen 

in bestaande haatmisdrijven en wetten inzake haatzaaien. Sindsdien worden strenge straffen voorzien 

voor door homohaat ingegeven misdaden en voor het verspreiden van homofobe informatie. 

In mei 2015 nam het Parlement een resolutie aan over de bescherming van de rechten en vrijheden van 

personen die tot de LGBT-gemeenschap behoren, waarin onder meer opgeroepen wordt tot een nationaal 

actieplan, verdere wetswijzigingen, en andere maatregelen ter ondersteuning van de rechten van de 

LGBTgemeenschap. 

Een jaar later keurde het Albanese Parlement een nationaal actieplan voor de periode 2016-2020 goed 

dat zich richt op gebieden zoals onderwijs, werkgelegenheid, gezondheid en huisvesting. Met dit actieplan 

tracht de Albanese overheid om een cultuur van inclusie en openheid voor diversiteit te creëren, en aldus 

verder bij te dragen tot de versterking van de LGBT-gemeenschap. 

Desalniettemin blijkt dat de Albanese maatschappij nog steeds erg conservatief is en dat er mensen 

homofoob en transfoob gedrag kunnen vertonen. Toch blijkt dat er de laatste jaren diverse positieve 

initiatieven om de rechten van LGBT-personen te verbeteren, en dat er, mede onder invloed van 

voornoemde progressieve antidiscriminatiewetgeving, geleidelijk aan een mentaliteitswijziging tot stand 

komt Overigens is het ook belangrijk aan te geven dat betrokkene zelf verklaarde nooit persoonlijk het 

slachtoffer te zijn geweest van een homofoob incident. 

Betrokkene legt geen attest van arbeidsongeschiktheid, voorgeschreven door een arbeidsgeneesheer, 

voor. Uit niets lijkt dat betrokkene aldus niet terecht zou kunnen op de arbeidsmarkt en in die hoedanigheid 

kan bijdragen tot de eventuele kosten die gepaard zouden gaan bij de noodzakelijk geachte zorgen. Uit 

zijn interview met het Commissariaat voor de Vluchtelingen en Staatlozen blijkt dat betrokkene in het 

verleden verschillende jobs uitoefende in het land van herkomst. Niets weerhoudt hem dit opnieuw te 

doen, eens teruggekeerd naar Albanië. 
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Niets verhindert betrokkenen om terug te keren. Het staat betrokkenen vrij hiertoe een beroep te doen op 

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

Ook beschikt de 10M over een Re-integratiefonds dat als doel heeft een duurzame terugkeer naar en re-

integratie in het land van herkomst te vergemakkelijken. Dit fonds is ontworpen om mensen bij te staan in 

het vinden van inkomensgenererende activiteiten. Re-integratiebijstand kan het volgende bevatten: 

beroepsopleidingen, opstarten van kleine zakenprojecten, kosten om een cursus of opleiding te volgen, 

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

tewerkstellingsbureaus, accommodatie/huur, extra bagage.13 

Conclusie: 

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

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

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

een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien behandeling en opvolging beschikbaar en 

toegankelijk zijn in Albanië. Derhalve is er vanuit medisch standpunt dan ook geen bezwaar tegen een 

terugkeer naar het herkomstland, Albanië.” 

 

3.6. In zijn verzoekschrift stelt verzoeker dat de informatie (8 bronnen) uit de MedCOI-databank, die niet 

publiek toegankelijk is, niet opgenomen was in het administratief dossier dat hem op 7 maart 2022 ter 

beschikking werd gesteld. Het gaat hierbij om 4 specifieke antwoorddocumenten, het Fact Finding Mission 

Report: Albania van juli 2017, het Country Fact Sheet Access to Healthcare: Albania, het stuk Belgian 

Desk for Accessability, 20171005-AL6633 en het document Social Security Systems throughout the World 

2016: Albania. Volgens verzoeker werden zijn rechten van verdediging geschonden omdat hij verhinderd 

werd om middelen te ontwikkelen tegen de beoordeling van de toegankelijkheid van de noodzakelijk 

geachte behandeling in zijn land van herkomst. 

 

3.7. In haar nota met opmerkingen repliceert de verwerende partij als volgt op de kritiek van verzoeker: 

 

“(…) 

Voor zover verzoeker een schending van de motiveringsplicht aanvoert omdat de bronnen waar 

verweerder naar verwijst om te besluiten dat de zorgen toegankelijk en beschikbaar zijn, zich niet in het 

administratief dossier bevinden en dus niet kenbaar werden gemaakt aan verzoeker, wijst verweerder 

naar het administratief dossier en het advies zelf. 

Verweerder stelt vast dat de bronnen integraal werden opgenomen in het administratief dossier zelf en 

dat de relevante MEDCOI-informatie door de arts-adviseur wordt opgenomen in het advies zelf. Dit 

middelonderdeel faalt in feite en in rechte. 

(…)” 

 

3.8. De Raad stelt vast dat in het medisch advies middels knip- en plakwerk een aantal uittreksels uit de 

specifieke antwoorddocumenten werden ingevoegd. Hierdoor wordt de sectie betreffende 

“Beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst” moeilijker leesbaar. De 

volledigheid van de knipsels kan ook niet worden nagegaan. De verwerende partij toont niet aan dat (tijdig) 

werd ingegaan op de herhaalde vragen van de raadsman van verzoeker om de integrale versie van de 

gehanteerde bronnen (zowel de antwoorddocumenten als de landenrapporten) ter beschikking te stellen 

zodat de deugdelijkheid van de motieven van de beslissing kan worden beoordeeld. 

 

Uit het administratief dossier blijkt nochtans dat de raadsman van verzoeker reeds op 18 februari 2022 

een e-mail richtte aan het bureau ‘openbaarheid van bestuur’ van de verwerende partij met de vraag om 

in het bezit te worden gesteld van een afschrift van het administratief dossier. Uit een mailbericht van de 

raadsman van verzoeker blijkt dat er op 7 maart 2022 (een deel van) een administratief dossier ter 

beschikking werd gesteld, maar dat de hierboven opgesomde MedCOI-gegevens ontbraken. Op 9 maart 

2022 richtte verzoeker wederom een mailbericht aan de verwerende partij, waarin uitdrukkelijk de 8 

documenten werden opgesomd die niet konden worden teruggevonden, en waarin werd gevraagd om de 

ontbrekende MedCOI-gegevens zo spoedig mogelijk over te maken omdat het einde van de 

beroepstermijn in zicht kwam. Uit het administratief dossier blijkt niet dat de verwerende partij binnen de 

beroepstermijn passend heeft geantwoord op deze vraag van verzoeker.  

 

3.9. In het administratief dossier dat op 22 maart 2022 aan de Raad werd overgemaakt, is de kwestieuze 

informatie uit de MedCOI-databank wél integraal opgenomen. Ter terechtzitting benadrukt de aanwezige 

raadsvrouw van verzoeker nogmaals dat de MedCOI-informatie niet was opgenomen in het administratief 

dossier dat op 7 maart werd overgemaakt. Zij wijst er ook op dat de verwerende partij uiteindelijk pas op 

10 mei 2022 gereageerd heeft op de herhaalde vragen om in het bezit te worden gesteld van de MedCOI-
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informatie door deze op 10 mei 2022 aan het onthaal van de Dienst Vreemdelingenzaken ter beschikking 

te stellen. Op dat ogenblik was de beroepstermijn evenwel reeds twee maanden verstreken. 

 

3.10. De verwerende partij betwist niet dat het administratief dossier, dat op 7 maart 2022 aan verzoeker 

werd overgemaakt, onvolledig was. De verwerende partij maakt ook niet aannemelijk dat zij tijdig gevolg 

heeft gegeven aan de verschillende vragen van verzoeker om de MedCOI-informatie ter beschikking te 

stellen. Door in haar nota met opmerkingen te verwijzen naar het administratief dossier dat op 22 maart 

2022 aan de Raad werd verzonden, toont de verwerende partij in elk geval niet aan dat verzoekers middel 

feitelijke en juridische grondslag zou missen, zoals zij voorhoudt. 

 

3.11. Verzoeker kan worden gevolgd waar hij in zijn tweede middelonderdeel aanvoert dat het ontbreken 

van deze gegevens hem heeft gehinderd bij het formuleren van gerichte kritiek op het onderzoek naar de 

beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de medische behandeling in Albanië, zeker gezien zijn 

specifieke situatie als Aidspatiënt die behoort tot de LGBTQ-gemeenschap. Aangezien niet blijkt dat 

verzoeker ten tijde van het instellen van zijn vordering op deugdelijke wijze in kennis werd gesteld van de 

informatie (MedCOI) die aan de basis lag van het medisch advies, dat op zijn beurt de wezenlijke motieven 

bevat voor de bestreden ongegrondheidsbeslissing, is de ‘motivering door verwijzing’ in casu kaduuk en 

werd de motiveringsplicht geschonden (cf. RvS 22 februari 2018, nr. 240.773). 

 

Het tweede middelonderdeel is in de aangegeven mate gegrond en geeft aanleiding tot de nietigverklaring 

van de bestreden beslissing. 

 

4. Korte debatten 

 

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

bestreden beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 

december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De vordering 

tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 6 januari 2022 

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, wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien juli tweeduizend tweeëntwintig door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 K. VERKIMPEN F. TAMBORIJN  

 


