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 nr. 275 971 van 11 augustus 2022 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. RECTOR 

J. P. Minckelersstraat 164 

3000 LEUVEN 

  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 26 april 2022 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 15 maart 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 16 juni 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 juli 2022. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat L. RECTOR verschijnt voor de 

verzoekende partij en van attaché A. BORTOLAZZI, die  verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker kwam op 24 oktober 2019 toe op het Belgische grondgebied en diende op 29 oktober 2019 

een verzoek om internationale bescherming in. 

 

1.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) 

trof op 20 januari 2020 een beslissing waarbij het verzoek om internationale bescherming kennelijk 

ongegrond werd verklaard. 

 

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

trof op 25 september 2020 een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten – 

verzoeker om internationale bescherming (bijlage 13quinquies). Het beroep tegen deze beslissing werd 
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door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) verworpen in zijn arrest van 17 maart 

2022 (RvV 17 maart 2022, nr. 269 897). 

 

1.4. Verzoeker diende op 22 oktober 2020 een volgend verzoek om internationale bescherming in. 

 

1.5. De commissaris-generaal trof op 14 december 2020 een beslissing waarbij het in punt 1.4 vermelde 

verzoek om internationale bescherming niet-ontvankelijk werd verklaard. Het beroep tegen deze 

beslissing werd door de Raad verworpen in zijn arrest van 27 oktober 2021 (RvV 27 oktober 2021, nr. 263 

035). 

 

1.6. Verzoeker diende op 14 december 2021 wederom een volgend verzoek om internationale 

bescherming in. 

 

1.7. Verzoeker diende op 11 februari 2022 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). 

 

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

staatssecretaris) trof op 15 maart 2022 een beslissing waarbij de in punt 1.7 vermelde aanvraag 

ontvankelijk, doch ongegrond werd verklaard. Verzoeker werd hiervan op 6 april 2022 in kennis gesteld. 

 

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

 

“Geachte Burgemeester, 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 11.02.2022 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door :  

D.(…), M.(…) (R.R.: (…))  

nationaliteit: Albanië  

geboren te (…) op (…) 

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 ken 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 D.(…), M.(…). De arts-adviseur evalueerde deze 

gegevens op 14.03.2022 (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 fysioke 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.  

Gelieve eveneens bijqevoeqde gesloten omslag aan D.(…), M.(…) te willen overhandigen. 

(…)” 
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2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 3 van het Europees Verdrag tot 

bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 

november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet en van het redelijkheids- en het zorgvuldigheidsbeginsel. Verzoeker formuleert zijn 

grieven als volgt: 

 

“B. Schending van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en artikel 3 van het Europees Verdrag voor de 

Rechten van de Mens en het motiveringsbeginsel 

1. Artikel 9ter van de vreemdelingenwet voorziet het volgende: 

Art. 9ter.[l § 1. De in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit aantoont . overeenkomstig § 2 en 

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

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

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

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

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

liet adres van de effectieve verblijfplaats van de vreemdeling in België. 

De vreemdeling maakt samen met de aanvraag alle nuttige [2 en recente]2 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 [2 dat niet ouder is dan drie maanden 

voorafgaand aan de indiening van de aanvraag]2 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 ernsten 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. 2 § 1/1. De toekenning 

van een machtiging tot verblijf in het Rijk bedoeld in dit artikel kan worden geweigerd aan de vreemdeling 

die zich niet aanmeldt op de in de oproeping vastgestelde datum door de ambtenaar-geneesheer of de 

geneesheer aangewezen door de minister of zijn gemachtigde of de door de minister of zijn gemachtigde 

aangestelde deskundige en hiervoor ten laatste binnen de vijftien dagen na het verstrijken van deze datum 

geen geldige reden opgeeft. § 2. Bij zijn aanvraag toont de vreemdeling zijn identiteit voorzien in § 1, 

eerste lid, aan door middel van een identiteitsdocument of een bewijselement dat voldoet aan volgende 

voorwaarden 1° het bevat de volledige naam, de geboorteplaats en -datum en de nationaliteit van 

betrokkene; 2° het is uitgereikt door de bevoegde overheid overeenkomstig de wet van 16 juli 2004 

houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht of de internationale overeenkomsten betreffende 

dezelfde materie; 3° het laat toe een fysieke band vast te stellen tussen de titularis en de betrokkene; 4° 

het is niet opgesteld op basis van loutere verklaringen van de betrokkene. De vreemdeling kan eveneens 

zijn identiteit aantonen door verschillende bewijselementen die, samen genomen, de constitutieve 

elementen van de identiteit bepaald in het eerste lid, 1°, bevatten op voorwaarde dat elk bewijselement 

minstens voldoet aan de voorwaarden voorzien in het eerste lid, 2° en 4°, en minstens één van de 

elementen voldoet aan de voorwaarde voorzien in het eerste lid, 3°. De verplichting om zijn identiteit aan 

te tonen is niet van toepassing op de asielzoeker wiens asielaanvraag niet definitief werd afgewezen of 

die tegen deze beslissing een overeenkomstig artikel 20 van de wetten op de Raad van State, 

gecoördineerd op 12 januari 1973, toelaatbaar cassatieberoep heeft ingediend en dit tot op het ogenblik 

waarop een verwerpingsarrest inzake het toegelaten beroep is uitgesproken. De vreemdeling die van 

deze vrijstelling geniet, toont dit uitdrukkelijk aan in de aanvraag. § 3. De gemachtigde van de minister 

verklaart de aanvraag onontvankelijk : 1° indien de vreemdeling zijn aanvraag niet indient per 

aangetekende brief bij de minister of zijn gemachtigde of wanneer de aanvraag niet het adres van de 

effectieve verblijfplaats in België bevat; 2° indien, in de aanvraag, de vreemdeling zijn identiteit niet 

aantoont op de wijze bepaald in § 2 of wanneer de aanvraag liet bewijs voorzien in § 2, derde lid, niet 

bevat; 3° indien het standaard medisch getuigschrift niet wordt voorgelegd bij de aanvraag of indien het 

standaard medisch getuigschrift niet beantwoordt aan de voorwaarden voorzien in § 1, vierde lid; [2 4° 

indien de in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-geneesheer of geneesheer aangewezen door de minister 

of zijn gemachtigde in een advies vaststelt dat de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte zoals 

voorzien in § 1, eerste lid, die aanleiding kan geven tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het 

Rijk;]2 [2 5°]2 in de gevallen bepaald in artikel 9bis, § 2, 1° tot 3°, of wanneer de ingeroepen elementen 
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ter ondersteuning van de aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk reeds werden ingeroepen in liet 

kader van een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van 

de huidige bepaling ƒ3 met uitzondering van de elementen die werden aangehaald in het kader van een 

aanvraag die als onontvankelijk werd beoordeeld op basis van artikel 9ter, §3,1°, 2° of 3°, en met 

uitzondering van de elementen aangehaald in eerdere aanvragen waarvan afstand werd gedaan ]3. § 4. 

De vreemdeling wordt uitgesloten van het voordeel van deze bepaling, wanneer de minister of zijn 

gemachtigde van oordeel is dat er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat de betrokkene handelingen 

gepleegd heeft bedoeld in artikel 55/4. § 5. De in § 1, vijfde lid, vermelde deskundigen worden benoemd 

door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. De Koning stelt de 

procedureregels vast bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad en bepaalt eveneens de 

wijze van bezoldiging van de in het eerste lid vermelde deskundigen. § 6. Artikel 458 van het strafwetboek 

is van toepassing op de gemachtigde van de minister en de leden van zijn dienst, wat betreft de medische 

gegevens waarvan zij in de uitoefening van hun ambt kennis krijgen.]1 

[2 § 7. De aanvraag om machtiging tot verblijf in het Rijk bedoeld in dit artikel afgelegd door een 

vreemdeling die toegelaten of gemachtigd werd tot een verblijf van onbeperkte duur, wordt, wanneer zij 

nog in behandeling is bij de Dienst Vreemdelingenzaken ambtshalve zonder voorwerp verklaard, tenzij de 

vreemdeling, binnen een termijn van zestig dagen te rekenen vanaf het inwerkingtreden van deze bepaling 

of vanaf de overhandiging van de titel waaruit het onbeperkt verblijf blijkt, bij een aangetekende brief aan 

de Dienst Vreemdelingenzaken, de voortzetting van de behandeling vraagt.]2 [3 § 8. De aanvraag om 

machtiging tot verblijf in het Rijk wordt louter beoordeeld op grond van de laatst ingediende aanvraag die 

bij een aangetekende zending werd overgezonden aan de minister of aan zijn gemachtigde. De 

vreemdeling die een nieuwe aanvraag indient wordt geacht afstand te doen van de eerder ingediende 

hangende aanvragen.]3 

2. De gezondheid van verzoeker faalt. 

Uit het medisch verslag blijkt dat verzoeker kampt met diabetes type 2 en een hernia.  

Verzoeker moet veel medicatie nemen en regelmatig behandelingen ondergaan. 

3. Verzoeker kan dat niet betalen bij een eventuele terugkeer naar ALBANIË. 

ALBANIË heeft geen welzijnsmaatschappij: Er nauwelijks sociale zekerheid en de kosten voor 

behandelingen en medicijnen zijn torenhoog, zeker voor mensen zoals verzoeker die niet meer in staat 

zijn om te gaan werken. 

Sinds 2008 moeten patiënten een kleine vaste eigen bijdrage per bezoek betalen voor 

basisgezondheidszorg-bezoeken of gespecialiseerde behandelingen in de ziekenhuiszorg. 

Ondanks het feit dat volgens de wet alle burgers gedekt moeten zijn door een ziektekostenverzekering, 

blijkt uit enquêtes dat ongeveer 40-45% van de bevolking verklaart een ziektekostenverzekeringsboekje 

te hebben. Eerdere studies hebben aangetoond dat catastrofale betalingen voor gezondheidszorg hoog 

blijven in het land. 

In feite worden verondersteld dat drie hoofdvoorwaarden de incidentie van catastrofale betalingen in de 

gezondheidszorg verhogen: (i) het bestaan/de beschikbaarheid van gezondheidsdiensten die contante 

betalingen vereisen, (ii) het lage vermogen van het publiek om voor gezondheidszorg te betalen, en (iii) 

gebrek of inefficiëntie van de zorgverzekering. Al deze voorwaarden lijken te gelden in Albanië; aangezien: 

(i) patiënten die openbare gezondheidscentra bezoeken nog steeds zelf moeten betalen voor veel 

diensten en medicijnen die anders gratis zouden zijn, (ii) armoede lijkt de laatste decennia een constante 

zorg te zijn, en (iii) de openbare ziektekostenverzekering kan nog steeds niet alle uitgaven voor 

gezondheidszorg in de openbare voorzieningen dekken. 

De beperkte overheidsuitgaven van Albanië aan de gezondheidszorg (in vergelijking met andere Balkan- 

of Oost-Europese landen) hebben geleid tot een grotere afhankelijkheid van contante betalingen voor 

zowel intramurale als ambulante zorg. 

Uit enquête gegevens blijkt dat voor het laagste inkomenskwintiel het aandeel van de totale contante 

uitgaven aan intramurale diensten is gestegen tot 60% van de totale maandelijkse huishoudelijke 

uitgaven. Deze kwetsbare of arme groepen van de samenleving zijn niet beschermd tegen contante 

uitgaven en dit kan bijdragen aan grotere ongelijkheden, maar ook aan belemmeringen voor toegang. 

Hoewel intramurale zorg bijna gratis is voor iedereen die in het bezit is van een 

ziektekostenverzekeringsboekje (met uitzondering van enkele eigen bijdragen voor dure diagnostische 

tests), geven de meeste mensen die deze dienst bezoeken in werkelijkheid aan dat ze aanzienlijke 

bedragen aan extramurale zorg hebben betaald. Eigen betalingen bestaan voornamelijk uit vergoedingen 

voor ontvangen diensten, geld om medicijnen te kopen, betalingen voor laboratoriumwerk, 

transportkosten, evenals geld dat informeel aan medisch personeel wordt betaald. De kosten voor 

medicijnen zijn het hoogst in de poliklinische zorg. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4551817/ 

Slechts een klein deel van de werklozen komt in aanmerking voor een WW-uitkering, omdat het huidige 

systeem alleen uitkeringen geeft aan degenen die tijdens hun laatste arbeidsjaar sociale premies hebben 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4551817/
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betaald. Door het hoge niveau van economische activiteiten in de informele sector is het aandeel van de 

uitkeringen klein. 

https://www.euraxess.al/albania/information-assistance/social-security 

De Dient Vreemdelingenzaken stelt dat de medische behandeling wel beschikbaar zou zijn. De Dienst 

Vreemdelingenzaken baseert zich hier op informatie die niet-publiek is. Er kan dan ook moeilijk 

gecontroleerd worden of dit waar is. 

De stelling van de Dienst Vreemdelingenzaken dat de pathologie bij verzoeker, 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 zou inhouden op een 

onmenselijke of vernederende behandeling, manifest incorrect is en strijdig met het beginsel van de 

motiveringsverplichting. 

Hetzelfde geldt voor de stelling dat behandeling en opvolging beschikbaar en toegankelijk zou zijn in 

Albanië en het feit dat er vanuit medisch standpunt geen bezwaar zou zijn tegen een terugkeer naar het 

herkomstland, (Albanië). 

De beslissing maakt dan ook een wezenlijke inbreuk op de motiveringsplicht, zoals vervat in de Wet 

Uitdrukkelijke Motivering van Bestuurshandelingen van 1991. 

C. Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel 

1. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op om haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (R.v.St. arrest n° 

154.954 van 14 februari 2006; R.v.St. arrest n° 167.411 van 2 februari 2007; R.v.V. arrest n° 43.735 

van 25 mei 2010). 

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratieve overheid bij het 

nemen van de beslissing moet steunen op ALLE GEGEVENS van het betreffende dossier en op ALLE 

daarin vervatte dienstige stukken (R.v.V. arrest n° 43.735 van 25 mei 2010; R.v.V, arrest n° 28.599 van 

11 juni 2009, punt 2.4.). 

Het zorgvuldigheidsbeginsel impliceert verder dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande 

en concrete feiten die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. 

2. Hierboven werd reeds uiteengezet dat verweerster, ten onrechte geen rekening houdt met de 

integratie van verzoeker, de ernst zijn gezondheidssituatie, het feit dat hij in ALBANIË nergens terecht 

kan. 

3. Verweerster heeft in strijd met het zorgvuldigheidbeginsel nagelaten om dit alles in rekening te 

brengen. 

D. Schending van het redeliikheidsbeginsel 

1. Elke discretionaire bevoegdheid heeft de redelijkheid tot grens. 

Er is sprake van een schending van het redelijkheidsbeginsel wanneer men zich tevergeefs afvraagt hoe 

het bestuur tot een dergelijke keuze is gekomen. 

Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een 

beslissing staan waarvan men na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. 

Het is de taak van Uw Raad om het oordeel van het bestuur onwettig te bevinden wanneer de 

administratieve beslissing tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde 

verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (R.v.St. n° 82.301 van 20 september 

1999; R.v.V. arrest n° 43.735 van 25 mei 2010; R.v.V. arrest nr. 28602 van 11 juni 2009, punt 2.3. in fine 

en R.v.V. arrest nr. 28599 van 11 juni 2009, punt 2.4. in fine). 

2. Verweerster heeft in de bestreden beslissing op kennelijk onredelijk wijze geoordeeld door (de 

samenloop) van de omstandigheden te negeren en alsnog te besluiten tot de ongegrondheid van de 

aanvraag van verzoeker. 

E. Besluit 

Gelet op het voorgaande, kan niet anders worden besloten dan dat verweerster de medische 

regularisatieaanvraag van verzoeker ten onrechte afwees als zijnde ongegrond.” 

 

Als bijlage bij zijn verzoekschrift voegt verzoeker een internetartikel uit 2015 betreffende informele 

betalingen in de gezondheidszorg in Albanië (Verzoekschrift, bijlage 2). 

 

2.2. Het middel is niet ontvankelijk in zoverre verzoeker daarin de schending aanvoert van artikel 3 van 

het EVRM aangezien hij verzuimt om uiteen te zetten op welke wijze de bestreden beslissing deze 

verdragsbepaling zou schenden. Bijkomend stipt de Raad aan dat de bestreden beslissing geen 

verwijderingsmaatregel omvat. 

 

2.3. Een schending van het redelijkheidsbeginsel veronderstelt dat de overheid bij het nemen van de 

beslissing onredelijk heeft gehandeld, met andere woorden dat zij haar beleidsvrijheid onjuist heeft 

gebruikt. Het redelijkheidsbeginsel kan derhalve slechts geschonden zijn indien de administratieve 

https://www.euraxess.al/albania/information-assistance/social-security
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overheid een beslissing neemt die dermate afwijkt van het normale beslissingspatroon, dat het niet 

denkbaar is dat een andere zorgvuldig handelende administratieve overheid in dezelfde omstandigheden 

tot deze besluitvorming zou komen (RvS 14 september 2017, nr. 239.067). 

 

2.4. 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 zorgvuldigheid verplicht de overheid onder 

meer 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 de overheid met 

kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221 475). 

 

2.5. 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. 

(…) 

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.” 

 

2.6. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 11 februari 2022 een medische regularisatie-

aanvraag indiende waarbij hij een standaard medisch getuigschrift (hierna: SMG) voegde van 15 

december 2021 van dr. B. waarin als voorgeschiedenis een “HERNIA ABDOMINALIS” en een “NIET-

INSULINE-AFHANKELIJKE DIABETES” wordt vermeld. Als actuele aandoening wordt diabetes mellitus 

opgegeven die medicamenteus wordt behandeld, waarbij wordt aangegeven dat de prognose ‘goed’ is 

indien verzoeker correct wordt behandeld. Er werden ook eerdere verslagen van een consultatie in het 

diabetescentrum en een gunstige oftalmologische controle van juli 2020 toegevoegd. 

 

De gemachtigde van de staatssecretaris belastte de arts-adviseur met de evaluatie van het medisch 

dossier van verzoeker. Op 14 maart 2022 bracht de arts-adviseur een medisch advies uit waarin 

verzoekers medische problematiek werd onderzocht zoals bedoeld in artikel 9ter, §1, vijfde lid van de 

vreemdelingenwet. Dit advies dient als basis voor en de motieven maken integraal deel uit van de 

bestreden beslissing. Bijgevolg dienen de beslissing en het advies gezamenlijk te worden onderzocht (cf. 

RvS 21 oktober 2014, nr. 228.829). De arts-adviseur stelde in zijn advies het volgende: 

 

“(…) 

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 11.02.2022. 

Aangeleverde stukken: 

SMG d.d. 15-12-2021 van Dr. B.(…), huisarts, met de volgende informatie: o Heelkunde in 2017 voor 

hernia abdominalis o Actueel diagnose van diabetes type 2 in 2019 o Actuele therapie: Metformine , 

Jardiance Raadpleging diabetes d.d. 22-07-2020, slecht geregelde diabetes Raadpleging 16-07-2020: 

oftalmologische controle gunstig 

Verwijzend naar uw vraag voor advies kan ik u meedelen dat het hier een man van actueel 67 jaar betreft 

afkomstig uit Albanie. We weerhouden een diabetes type 2 onder therapie met Metformine en Jardiance 

= Empagliflozine Bewijs van intensieve opvolging wordt niet geleverd. 

Betrokkene kan reizen. 

Beschikbaarheid van da zorgen en van de opvolging In hst 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 MedCOl van 02.03.2022 met het unieke referentienummer 15587 

- Aanvraag MedCOl van 07.04.2021 met het unieke referentienummer 14626 

- Aanvraag MedCOl van 25,01.2021 met het unieke referentienummer 14421 



  

 

 

RvV X - Pagina 7 

Availability of medical treatment 

Source AVA 15587 

Information Provider  International SOS 

Priority Normal (14days) 

Request Sent 23/02/2022 

Response Received 02/03/2022 

Gender Male 

Age 67 

Country of Origin Albania 

Required treatment according to case description inpatient treatment by an endocrinologist 

Availability available 

Required treatment according to case description laboratory research of blood glucose (incl. 

HbAIC/glyc.Hb) 

Availability available 

Availability of medical treatment 

Source AVA 14626 

Information Provider  International SOS 

Priority Normal (14days) 

Request Sent 18/03/2022 

Response Received 07/04/2022 

Gender Female  

Age 60 

Country of origin Albania 

Required treatment according to case description outpatient treatment end follow up by an ophthalmologist 

Availability Available 

Required treatment according to case description  inpatient treatment by an ophthalmologist  

Availability Available 

Medicatie 

Metformine 

Availability of medical treatment 

Source AVA 14421 

Information Provider  International SOS 

Priority Normal (14days) 

Request Sent 15/01/2021 

Response Received 25/01/2021 

Gender Male 

Age 58 

Country of origin Albania 

Medication Metformin 

Medication Group Diabetes: oral/tablets 

Type current medication 

Availability Available 

Availability of medical treatment 

Source AVA 15587 

Information Provider  International SOS 

Priority Normal (14days) 

Request Sent 23/02/2022 

Response Received 02/03/2022 

Gender Male  

Age 67 

Country of origin Albania 

Medication empaglifozin 

Medication Group Diabetes: oral/tablets 

Type current medication 

Availability Available 

De SGLI2 inhibitor is niet beschikbaar in Albanië, doch in het consult waar deze therapie opgestart werd, 

werd als tweede mogelijkheid een kleine dosis insuline Abasagiar (type Lantus) voorgesteld door de 

diabetoloog.  

Availability of medical treatment 

Source AVA 14626 

Information Provider  International SOS 
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Priority Normal (14days) 

Request Sent 18/03/202 

Response Received 07/04/2021 

Gender Female 

Age 60 

Country of origin Albania 

Medication insulin: king acting[24hr]; insulin glargine like ©Lantus  

Medication group Diabetes: Insulin injections; long acting [24 hr]  

Type Alternative Medication  

Availability Available 

Eventueel andere alternatieven voor orale diabetes medicatie namelijk gliptines: 

(…………) 

Availability of medical treatment 

Source AVA 14421 

Information Provider  International SOS 

Priority Normal (14days) 

Request Sent 15/01/2021 

Response Received 25/01/2021 

(…………) 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat de medische opvolging door een endocrinoloog en 

oogarts verzekerd zijn. Ondanks het ontbreken van Empagliflozme kunnen we niet besluiten dat 

betokkene geen kwaliteitsvolle behandeling voor zijn diabetes kan krijgen vermits de tweede voorgestelde 

optie met eventueel insuline beschikbaar is evenals andere orale alternatieven namelijk Sitagliptine en 

Linagliptine. 

Vanuit het standpunt van beschikbaarheid is er geen tegenindicatie voor terugkeer naar het thuisland.  

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

Allereerst ken 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 Belg ie bestaat. Deze 

vergelijking zou tot gevolg hebben dat een verblijfsrecht zou worden toegekend aan elke persoon wiens 

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

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

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

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

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

Volksgezondheid als belangrijkste verantwoordelijke coördinator. Daarnaast zijn het ‘Health insurance 

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

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

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

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

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

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 consulat», 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 ziekenfonds 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.6 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 
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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 diabetes. De behandeling van deze aandoening wordt gedekt door de 

ziekteverzekering.  In Albanië ontvangt men als man een pensioen vanaf de leeftijd van 65 jaar.  

Betrokkene is 67 jaar oud, had in het land van herkomst een job als automecanicien en komt aldus in 

aanmerking voor dit pensioen. 

Betrokkene heeft nog veel familie (4 broers, 4 zussen, vrouw en 4 kinderen) in het herkomstland.  Dit 

veronderstelt de aanwezigheid van een familiaal, sociaal netwerk waarop betrokkene eventueel tijdelijk 

kan terugvallen voor wat hulp of opvang, eens teruggekeerd naar het land van herkomst. De advocaat 

wijst op een conflict tussen betrokkene en 1 van zijn zonen omwille van betrokkene 's geaardheid. Uit de 

beslissing van het CGVS van 21.01.2020 kan echter afgeleid worden dat er geen geloof kan gehecht 

worden aan deze beweringen en deze aldus een terugkeer naar het land van herkomst niet in de weg 

staan. 

Niets verhindert betrokkene om terug te keren. Het staat betrokkenen wij 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 lOM over een Re-integratiefonds dat als doel heeft een duurzame terugkeer naar en re-

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

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

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

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

tewerkstellingsbureaus, accommodatie/huur, extra bagage. 

Conclusie: 

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

kan beschouwd worden als een medische problematiek die een reéel 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 Albanie. Derhalve is er vanuit medisch standpunt dan ook geen bezwaar tegen een 

terugkeer naar het herkomstland. (Albanie). 

(…)” 

 

Op grond van het hierboven weergegeven advies overwoog de gemachtigde van de staatssecretaris  dat 

“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” en evenmin “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”, waardoor de 

medische regularisatie-aanvraag ongegrond werd bevonden. 

 

2.7. In zijn middel oppert verzoeker dat hij omwille van zijn diabetes en zijn hernia veel medicatie moet 

nemen en regelmatig behandelingen dient te ondergaan, die hij niet kan betalen bij een eventuele 

terugkeer naar Albanië. Hierbij haalt verzoeker in zijn middel een aantal (internet-)bronnen aan waarbij de 

overheidsuitgaven voor gezondheidszorg in Albanië onder de loep worden genomen, de informele 

betalingen worden vermeld en de beperkingen op het bekomen van een werkloosheidsuitkering. 

Verzoeker is van oordeel dat het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden omdat geen rekening werd 

gehouden met zijn integratie, met de ernst van zijn gezondheidstoestand en met het feit dat hij in Albanië 

nergens terecht kan. Vervolgens acht verzoeker de beslissing onredelijk omdat de samenloop van de 

omstandigheden zou zijn genegeerd. 

 

2.8. De Raad stelt in de eerste plaats vast dat verzoeker in zijn middel niet betwist dat de noodzakelijk 

geachte opvolging door een endocrinoloog en een oogarts in Albanië beschikbaar is, net als de 

medicamenteuze behandeling van zijn diabetes, weliswaar onder de vorm van de tweede voorgestelde 

optie.  

 

In zijn middel richt verzoeker zich op de beoordeling van de (financiële) toegankelijkheid van de 

noodzakelijk geachte behandeling. Verzoeker had zich dienaangaande in zijn medische regularisatie-

aanvraag van 11 februari 2022 beperkt tot de loutere bewering dat hij geen inkomen heeft en zelf niet kan 

instaan voor de kosten die verbonden zijn aan een adequate behandeling.  

 

De arts-adviseur daarentegen baseerde zich in het advies van 14 maart 2022 op een reeks betrouwbare 

bronnen, onder andere het Country fact Sheet, Access to Healthcare: ALBANIA, MedCOI II, het rapport 

van een Fact Finding Mission Albania MedCOI IV van juli 2017 en informatie van de Amerikaanse overheid 

betreffende Social Security Programs Throughout the World van 2018 over Albanië. Op basis van het 
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geheel van de beschikbare informatie concludeerde de arts-adviseur dat verzoeker in aanmerking komt 

voor een pensioen in Albanië en de behandeling van diabetes gedekt wordt door de ziekteverzekering, 

waardoor redelijkerwijs kon worden geconcludeerd dat de noodzakelijk geachte behandeling in het land 

van herkomst niet enkel beschikbaar, maar tevens (financieel) toegankelijk is. In zijn middel beklaagt 

verzoeker zich over het feit dat de informatie die door de arts-adviseur wordt aangewend niet publiek 

toegankelijk is. De Raad stelt evenwel vast dat het administratief dossier afschriften van de gehanteerde 

rapporten bevat, zodat verzoeker wel degelijk in de mogelijkheid was hiervan kennis te nemen en te 

controleren “of dit waar is”. 

 

Door in zijn middel a posteriori een algemeen betoog te houden over de overheidsuitgaven voor de 

gezondheidszorg, het bestaan van informele betalingen, de beperkte werkloosheidsuitkeringen en het 

toevoegen van een internetbron betreffende informele betalingen uit 2015 (Verzoekschrift, bijlage 2) 

slaagt verzoeker er niet in de pertinente overwegingen uit het medisch advies en de bestreden beslissing 

aan het wankelen te brengen.  

 

2.9. Waar verzoeker de gemachtigde van de staatssecretaris een onzorgvuldigheid verwijt doordat geen 

rekening zou zijn gehouden met de ernst van zijn gezondheidssituatie, kan hij niet worden gevolgd. Uit 

het medisch advies blijkt immers dat de diabetes type 2 wel degelijk werd beschouwd “als een medische 

problematiek die een reëel risico kan inhouden voor zijn leven of fysieke integriteit indien dit niet adequaat 

behandeld en opgevolgd wordt”. Verzoeker stelt ook dat geen rekening werd gehouden met “zijn 

integratie”, maar hij toont niet aan in hoeverre deze in het kader van een medische regularisatie-aanvraag 

enige relevantie heeft. Verzoeker poneert in zijn middel dat hij in Albanië nergens terecht kan, maar hij 

weerlegt de vaststelling niet dat hij in zijn land van herkomst over een uitgebreid familiaal netwerk beschikt. 

Verzoeker acht de beslissing ten slotte kennelijk onredelijk omdat de samenloop van omstandigheden 

werd genegeerd. De Raad kan verzoeker niet bijtreden aangezien deze nalaat te verduidelijken welke 

omstandigheden aan de aandacht van de arts-adviseur of de gemachtigde van de staatssecretaris zouden 

zijn ontsnapt. 

 

2.10. Er werd geen schending aangetoond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Verzoeker toont niet 

aan dat bepaalde elementen niet of onvoldoende zouden zijn onderzocht of dat de motieven in kennelijke 

wanverhouding zouden staan tot het besluit. Er blijkt geen schending van het zorgvuldigheids- en/of het 

redelijkheidsbeginsel. 

 

Het enig middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel. 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf augustus tweeduizend tweeëntwintig door: 

 

 

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

 

mevr. S. SOETINCK, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

S. SOETINCK F. TAMBORIJN 

  

 


