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 nr. 218 738 van 25 maart 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat K. VERSTREPEN 

Rotterdamstraat 53 

2060 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Russische nationaliteit te zijn, op 9 november 2018 

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 en Administratieve 

Vereenvoudiging van 21 september 2018 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 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. 

 

Gelet op de beschikking van 7 januari 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 februari 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat MAERTENS, die loco advocaat K. VERSTREPEN verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster diende op 13 juni 2013 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). 
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1.2. Deze aanvraag werd op 21 oktober 2014 ongegrond verklaard. Deze beslissing werd echter 

vernietigd bij arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) met nummer 172 

237 van 25 juli 2016. 

 

1.3. Op 1 september 2017 werd de aanvraag opnieuw ongegrond verklaard. Ook deze beslissing werd 

vernietigd door de Raad bij arrest met nummer 207 452 van 31 juli 2018. 

 

1.4. Op 21 september 2018 werd de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet opnieuw ongegrond verklaard. Dit is de thans bestreden beslissing, die als volgt 

gemotiveerd is: 

 

“(…) 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 13.06.2013 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

D., R. (R.R.: …) 

Geboren te Z.-Y. op 04.11.1977 

+ minderjarig kind: G., M.; °29.08.2009 

Nationaliteit: Russische Federatie (Tsjetsjenië) 

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, aanvraag die door onze 

diensten ontvankelijk werd verklaard op 11.07.2013, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is. 

 

Reden: 

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

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

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

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

 

Er werden medische elementen aangehaald voor D. R., die echter niet weerhouden konden worden (zie 

verslag arts-adviseur d.d. 18.09.2018 in gesloten omslag). 

 

Derhalve 

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

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

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

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

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

 

Bijgevolg is niet bewezen dat een terugkeer naar het land van herkomst of het land waar de betrokkene 

gewoonlijk verblijft een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2004/83/EG, noch op het artikel 3 van 

het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). 

 

Er wordt geen rekening gehouden met eventuele stukken toegevoegd aan het beroep tot 

nietigverklaring bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gezien deze niet ter kennis werden 

gebracht aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Het komt immers aan betrokkene toe om alle nuttige en 

recente inlichtingen in zijn aanvraag of als aanvulling op deze aanvraag aan onze diensten over te 

maken. 

 

Dat in het verzoekschrift ook argumenten worden aangevoerd welke geen betrekking hebben op de 

medische toestand van betrokkenen (betrokkenen halen aan dat zij op 31.12.2012 in België zijn 

toegekomen). Dat met de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 

duidelijk een onderscheid werd aangebracht in twee verschillende procedures, m.n. ten eerste het 

artikel 9ter als een unieke procedure voor in België verblijvende personen met een medische 

aandoening, ten tweede het artikel 9bis voor in België verblijvende personen, die menen te beschikken 

over buitengewone omstandigheden, en die om humanitaire redenen een verblijfsmachtiging wensen te 

verkrijgen. 
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Dat de hier ingeroepen niet-medische elementen buiten de medische context van artikel 9ter vallen en 

dat derhalve in dit verzoek aan deze niet-medische argumenten geen verder gevolg kan worden 

gegeven. 

Het attest van immatriculatie dat werd afgegeven in het kader van de procedure op basis van genoemd 

artikel 9ter dient te worden ingetrokken. Gelieve betrokkenen tevens af te voeren uit het 

Vreemdelingenregister omwille van “verlies van recht op verblijf”. 

(…)” 

 

2. Rechtspleging 

 

Met een schrijven van 6 februari 2019 legt verzoekster een aanvullende nota neer. Daarin verwijst zij 

naar een arrest van de Raad met nummer 211 356 van 23 oktober 2018. Zij meent dat in de huidige 

zaak de bestreden beslissing om dezelfde reden moet worden vernietigd. 

 

Artikel 39/60 van de vreemdelingenwet bepaalt dat de middelen moeten worden aangevoerd in het 

inleidend verzoekschrift. Er mogen geen andere middelen worden aangevoerd dan die welke in het 

verzoekschrift werden uiteengezet. Middelen die een verzoekende partij enkel heeft kunnen kennen 

door inzage te nemen van het ter griffie neergelegde administratief dossier, kunnen evenwel in het 

eerstvolgende procedurestuk worden aangevoerd (A. WIRTGEN, “Raad van State, I. afdeling 

administratie, 3. middelen en het ambtshalve aanvoeren van middelen in het bijzonder”, Brugge, die 

Keure, 2004, nr. 51). 

  

In de mate verzoekster aanvoert dat de informatie waarnaar in het medisch advies wordt verwezen, in 

dit advies zelf moest worden opgenomen, verhinderde niets dat verzoekster dit in het verzoekschrift zelf 

zou aanvoeren. Het enkele feit dat in een recenter arrest die zienswijze werd bevestigd, doet daar geen 

afbreuk aan. In de mate verzoekster aldus met de aanvullende nota een nieuwe grondslag aan het 

middel tracht te geven, is deze nota onontvankelijk. 

 

De nota kan evenwel door de Raad als een loutere inlichting in aanmerking worden genomen (cf. RvS 

nr. 233.527 van 19 januari 2016). 

 

Daarnaast merkt de Raad ook op dat de verwerende partij geen administratief dossier heeft neergelegd. 

De verwerende partij bevestigt dit ter terechtzitting. Naar luid van artikel 39/59, §1, van de 

vreemdelingenwet worden in dit geval de door de verzoekende partij vermelde feiten als bewezen 

geacht, tenzij deze feiten kennelijk onjuist zijn.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoekster voert een enig middel aan dat zij uiteenzet als volgt:  

 

“Eerste middel: Schending van artikel 9ter Vreemdelingenwet, schending van de motiveringsplicht 

vervat in artikel 62 Vreemdelingenwet en artikel 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, alsook de rechten van de verdediging en de 

zorgvuldigheidsverplichting, alsook schending van artikel 3 van het Europese Verdrag voor de Rechten 

van de Mens en artikel 1 en 41 en 47 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie 

 

1. Eerste onderdeel 

Verzoeksters raadsman heeft op 17 oktober 2018 kopie opgevraagd van de stukken waarop het 

medisch advies gebaseerd werd. 

Op 7 november 2018 stuurde verzoeksters raadsman een mail ter herinnering aan de dienst 

Openbaarheid van Bestuur. 

Pas op 8 november 2018, oftewel één dag voor het verstrijken van de beroepstermijn stuurde 

verwerende partij eindelijk de stukken door waarop het medisch advies gebaseerd is (stuk 4). 

Dit maakt een schending uit van de motiveringsplicht en van artikel 41 van het Handvest van 

Grondrechten. 

Zoals in het rapport van de Ombudsman omtrent de medische regularisaties werd opgemerkt: 

"Door enkel het nummer van het verzoekschrift MedCOI in de aan de vreemdeling meegedeelde 

beslissing te vermelden om de beschikbaarheid van de medische behandeling in het land van herkomst 

te verantwoorden, handelt de Medische Sectie niet op transparante wijze. De bestemmeling van de 

beslissing is niet in staat om de redenen te begrijpen. " (Rapport Medische Regularisatie van de 

Federale Ombudsman, 16 november 2016, pg. 28; stuk 3)  
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De motiveringsplicht werd geschonden, in samenhang met artikel 3 van het EVRM. 

Artikel 62, §2, eerste lid Vw. stelt: "De administratieve beslissingen worden met redenen omkleed. De 

feiten die deze beslissingen rechtvaardigen worden vermeld, behalve indien redenen van 

Staatsveiligheid zich daartegen verzetten." 

 

Artikel 2 van de Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen van 29 juli 

1991 stelt: "De bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in artikel 1 moeten uitdrukkelijk worden 

gemotiveerd." 

Artikel 3 van die wet stelt: "De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn." 

 

Het afdoende karakter van de motivering houdt in dat de motieven pertinent moeten zijn, wat wilt 

zeggen dat ze duidelijk met de beslissing te maken moeten hebben, en dat ze draagkrachtig zijn, wat 

wilt zeggen dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te schragen. De 

belangrijkste bestaansreden van de motiveringsplicht bestaat erin dat de betrokkene in de beslissing de 

motieven moet kunnen aantreffen derwijze dat kan worden nagegaan of de overheid van redenen die in 

feite en rechte juist zijn, of de overheid die gegevens correct heeft beoordeeld, en of ze op die gronden 

redelijkerwijze tot haar beslissing is kunnen komen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou 

kunnen uitmaken of het aangewezen is een annulatieberoep tegen de beslissing in te dienen (RvS, 18 

januari 2010, nr. 199. 583; RvS, 11 december 2015, nr; 233. 222). 

 

Artikel 41 van het Handvest van Grondrechten van de Unie voorziet in een recht op behoorlijk bestuur, 

waarbij wordt gesteld dat eenieder het recht heeft dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een 

redelijke termijn door de instellingen en organen van de Unie worden behandeld en dat de betrokken 

instanties daarbij de plicht hebben om hun beslissingen met redenen te omkleden. 

 

In deze context is de rechtspraak van het Hof volgens dewelke de doeltreffendheid van de door artikel 

47 van het Handvest gewaarborgde rechterlijke toetsing vereist dat de belanghebbende kennis kan 

nemen van de gronden waarop het jegens hem genomen besluit is gebaseerd, hetzij door lezing van het 

besluit zelf, hetzij doordat de redenen hem op zijn verzoek worden meegedeeld (HvJ 17 maart 2011, C-

372/09 en C-373/09, Penarroja Fa, pt, 63; HvJ 17 november 2011, C-430/10, Gaydarov, pt. 41.), 

uitermate relevant. 

 

Dit is immers een conditio sine qua non teneinde hem de mogelijkheid te bieden zijn rechten onder zo 

goed mogelijke omstandigheden te verdedigen en met volledige kennis van zaken te beslissen of hij er 

baat bij heeft om zich tot de bevoegde rechter te wenden, en teneinde deze laatste ten volle in staat te 

stellen om de wettigheid van het betrokken nationale besluit te toetsen (HvJ 15 oktober 1987, C-222/86, 

Heylens e.a., pt. 15; HvJ 3 september 2008, C-402/05 P en C-415/05 P, Kadi en Al Barakaat 

International Foundation, pt. 337; HvJ 17 november 2011, C-430/10, Hristo Gaydarov, pt. 41; HvJ 20 

september 2011, T-461/08, Evropaiki Dynamiki, pt. 122. Stukken Zie ook de bespreking onder art.) 

(Marleen Maes en Anja Wijnants, Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht, nr. 2, 2016, Het Handvest van de 

Grondrechten van de Europese Unie: een nieuwe speler in het vreemdelingenrecht (Deel 2), pg.167) 

 

Artikel 41.2 van het Handvest bevat ook: "het recht van eenieder om toegang te krijgen tot het dossier 

hem betreffende, met inachtneming van het gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het 

beroeps- en het zakengeheim". 

 

Verzoekster heeft niet tijdig toegang gekregen tot haar dossier, waardoor ze niet in staat was tijdig op 

een effectieve manier een beroep voor te bereiden en op te stellen. 

 

Slechts één dag voor het verstrijken van de beroepstermijn werd er inzage verschaft in de stukken 

waarop de bestreden beslissing werd gebaseerd. Verzoekster had in realiteit geen 30 dagen om haar 

beroep bij Uw Raad voor te bereiden, maar slechts één dag. Het is praktisch niet mogelijk om de dag 

voordat de beroepstermijn verstrijkt, nog een consultatie te regelen waarbij verzoekster de inhoud van 

het administratief dossier kan bespreken met haar raadsman, teneinde het beroep bij Uw  Raad 

afdoende voor te bereiden. Verzoeksters raadsman diende daarbovenop het beroep bij Uw Raad ook 

nog op te stellen en in te dienen in een zeer beperkte tijdsspanne. 

Doordat verzoekster slechts één dag voor het verstrijken van de beroepstermijn inzage kreeg in de 

volledige motivering van de bestreden beslissing (van de loutere vermelding van 'Medcoi met uniek 

referentienummer BMA 9611'. ... werd verzoekster nu eenmaal niet veel wijzer werd de effectieve 
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beroepstermijn van dertig dagen herleid naar één dag. Dit vormt een schending van de rechten van de 

verdediging en de hierboven vermeldde rechtsartikelen en beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

2. Tweede onderdeel 

2.1. Verwerende partij concludeert op voorbarige en niet afdoende onderbouwde wijze dat de medische 

behandeling voor verzoekster zowel beschikbaar als toegankelijk is in Tsjetsjenië/de Russische 

Federatie. 

In het kader van een verblijfsaanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet moet worden 

onderzocht of er een gepaste en voldoende toegankelijke behandeling bestaat in het land van herkomst. 

Dit onderzoek dient geval per geval, rekening houdend met de individuele situatie van de aanvrager, te 

gebeuren (Pari. St. Kamer, 2005-2006, doc. Nr. 51-2478/01 en35 en doc nr. 51-2478/08, 9). 

 

Dit betekent dat de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de benodigde medische opvolging en 

behandeling moet worden beoordeeld in het licht van de algemene situatie in het land van herkomst en 

de individuele omstandigheden van het betrokken individu. Dit onderzoek omvat een onderzoek naar de 

financiële toegankelijkheid en wordt door de ambtenaar geneesheer gevoerd. Bij de beoordeling van de 

beschikbaarheid en toegankelijk van de noodzakelijke behandeling moet het redelijkheidscriterium in 

acht worden genomen. 

 

Volgens vaste rechtspraak van Uw Raad is het toepassingsgebied van artikel 9ter Vw. ruimer dan dat 

van artikel 3 EVRM (RvS 9 september 2015, nr. 232 141) en is artikel 9ter Vw. een autonome 

nationaalrechtelijke bepaling (RvS, 16 oktober 2014, nr. 228 778). 

 

In zoverre het onderzoek naar de gepastheid en beschikbaarheid van de zorg toch zou gevoerd worden 

binnen de grenzen van artikel 3 EVRM wijst ook Uw Raad er op dat dit verwerende partij er niet van 

ontslaat een concreet onderzoek te voeren, rekening houdend met de individuele situatie van de 

verzoeker. 

 

Daarbij moet worden opgemerkt, samen met Uw Raad in arrest nr. 187 083 van 19 mei 2017, dat het 

EHRM haar rechtspraak aangaande ernstig zieke vreemdelingen op een fundamentele wijze heeft 

toegelicht met name in arrest EHRM 13 december 2016, Paposhvili t. België (GK), nr 41738/10, par. 

183). Uw Raad werpt ook op dat verwerende partij niet langer nuttig naar oudere rechtspraak van het 

EHRM kan verwijzen gelet op het feit dat die achterhaald is. 

 

Het EHRM heeft verhelderd in het Grote Kamer arrest van Paposhvili t. België dat onder uitzonderlijke 

gevallen, niet alleen worden begrepen situaties van verwijdering van ernstig zieke personen waar er 

sprake is van een onmiddellijk en nakend levensgevaar, maar dat ook ernstig zieke personen bij wie er 

ernstige, snelle en onomkeerbare achteruitgang van de gezondheidstoestand met intens lijden tot 

gevolg of een aanzienlijke verkorting van de levensverwachting door het gebrek aan toegang tot een 

adequate behandeling van de ziekte in het ontvangstland dienen begrepen te worden. 

 

Wat betreft het vereiste onderzoek onder artikel 3 EVRM dient volgens het EHRM de impact van de 

verwijdering van een persoon worden beoordeeld door een vergelijking te maken van de 

gezondheidstoestand voor de verwijdering en hoe deze zou evolueren na de transfer naar het 

ontvangende land. Het risico op een schending van artikel 3 EVRM moet worden beoordeeld in het licht 

van de algemene situatie aldaar en de individuele omstandigheden van de betrokken persoon. Daarbij 

moet voor elke afzonderlijke zaak worden nagegaan of de zorg algemeen beschikbaar is in de 

ontvangende staat, in de praktijk voldoende en geschikt is voor de behandeling van de ziekte van de 

betrokken persoon om te vermijden dat hij wordt blootgesteld aan een behandeling in strijd met artikel 3 

EVRM. Tevens moet de mate waarin de betrokken persoon daadwerkelijk toegang heeft tot deze zorg in 

de ontvangende staat worden onderzocht. In dit kader wijst het EHRM op de noodzaak om de kosten 

van medicatie en behandeling het bestaan van een sociaal en familiaal netwerk, en de reisafstand tot de 

benodigde zorgen bij dit toegankelijkheidsonderzoek in rekening te nemen (par 190): 

 

190. The authorities must also consider the extent to which the individual in question will actually have 

access to this care and these facilities in the receiving State. The Court observes in that regard that it 

has previously questioned the accessibility of care (see Aswat, cited above, § 55, and Tatar, cited 

above, §§ 47-49) and referred to the need to consider the cost of médication and treatment, the 

existence of a social and family network, and the distance to be travelled in order to have access to the 

required care (see Karagoz v. France (dec.), no. 47531/99, 15 November 2001; N. v. the United 

Kingdom, cited above, §§ 34-41, and the references cited therein; and E. O. v. Italy (dec.), cited above). 
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191. Where, after the relevant information has been examined, serious doubts persist regarding the 

impact of removal on the persons concerned - on account of the général situation in the receiving 

country and/or their individual situation — the returning State must obtain individual and sufficient 

assurances from the receiving State, as a precondition for removal, that appropriate treatment will be 

available and accessible to the persons concerned so that they do not flnd themselves in a situation 

contrary to Article 3 (on the subject of individual assurances, see Tarakhel, cited above, §120). 

 

2.2. De motivering van verwerende partij omtrent de toegankelijkheid van de nodige zorgen valt als volgt 

samen te vatten: 

 

Verwerende partij baseert haar analyse omtrent de toegankelijkheid van de nodige zorgen om te 

beginnen op een bron uit juni 2014, namelijk de 'country fact sheet, Russian Fédération ' van het IOM. 

 

Deze bron uit het jaar 2014, die geen actueel beeld schets over de stand van de gezondheidszorg op dit 

moment, geeft volgens verwerende partij1 aan dat medicijnen voor aids en HIV zijn opgenomen op een 

lijst met gratis medicijnen, en vermeldt een Nationaal Centrum voor de Preventie en Controle van Aids 

in Grozny, waar patiënten gratis antiretrovirale medicijnen kunnen krijgen. 

 

Verder haalt verwerende partij een rapport aan van de Danish Immigration Service, waaruit blijkt dat het 

tegenwoordig voor Tsjetsjenen mogelijk is om zich in de rest van de Russische Federatie te vestigen 

met het oog op het verkrijgen van een medische behandeling daar. 

Een derde bron, 'Medcoi III, Belgian Desk on Accessibility, Country Fact Sheet. Access to health care: 

Chechnya' van 2015 geeft de intenties weer van de Tsjetsjeense autoriteiten om de beschikbaarheid en 

de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren. Of deze mooie intenties ook in tastbaar beleid met 

concrete resultaten is omgezet, blijkt nergens uit dit drie jaar oude rapport. 

Een laatste bron die verwerende partij hanteert, is een rapport van de 'Belgian migration office' van 29 

juni 2018 (zie administratief dossier en stuk 2). Hieruit haalde verwerende partij de volgende informatie: 

 

Volgens de richtlijnen van het Tsjetsjeense Ministerie van Volksgezondheid wordt de behandeling van 

HIV aangeboden op de drie niveaus van de gezondheidszorg. Op primair niveau worden patiënten 

behandeld door algemene artsen en paramedici. Op het tweede niveau verzorgen specialisten op het 

gebied van infectieziekten inpatient zorgen en consultaties in intergemeentelijke centra. Op deze twee 

niveaus kan men vervolgens doorverwezen worden naar het tertiaire niveau, een gespecialiseerde 

instelling voor de hele republiek waar specialisten consultaties en diagnoses verzorgen en evenzeer 

inpatient zorgen worden aangeboden.7 

 

Op het einde van 2016 werd een gecentraliseerd aankoopsysteem van antiretrovirale medicijnen 

geïntroduceerd op het federale niveau, dit om de prijzen te reduceren en te stabiliseren. Dit zorgde voor 

een korte storing in het aanbod van deze medicijnen, maar het Ministerie van Volksgezondheid oppert 

dat de fouten in het systeem werden rechtgezet en er zich vandaag de dag geen onderbrekingen qua 

aanbod voordoen. Daar waar de aankoop van medicijnen werd gecentraliseerd, blijft de distribuée ervan 

een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de federale en de lokale overheden. 

 

In 2017 werd een federaal register opgesteld voor mensen die aan HIV lijden. Zo wij men garanderen 

dat burgers, ook wanneer ze verhuizen naar een andere regio, steeds toegang hebben tot de benodigde 

behandeling. * in 2018 werden zeven antiretrovirale medicijnen toegevoegd aan de lijst van Essentiële 

Geneesmiddelen, een lijst die de prijzen van geneesmiddelen reguleert. Tenofovir, emtricitabine, 

ritonavir en lamivudine zijn opgenomen in deze lijst.8 1 

 

Dit rapport is de enige recente bron die verwerende partij hanteert in haar onderzoek naar de 

toegankelijkheid van de nodige zorgen. 

 

2.3. Verwerende partij schetst echter een té optimistisch beeld van de toegankelijkheid van de nodige 

zorgen voor verzoekster. 

1 Dit rapport uit 2014 is niet langer vindbaar op het internet. De bevindingen van verwerende partij 

konden dan ook niet nagekeken worden door verzoekster. 

Verwerende partij ziet de volgende problemen over het hoofd. 

 

2.3.1. Wat betreft de verplichte ziekteverzekering die volgens verwerende partij garandeert dat alle 

Russische burgers recht hebben op gratis medische zorgen: Nergens blijkt echter dat verzoekster 

onmiddellijk na haar aankomst in de Russische Federatie zich zal kunnen aansluiten bij deze 
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ziekteverzekering. Hoelang zal deze procedure in beslag nemen? Bestaat er een wachtperiode? Indien 

verzoekster niet onmiddellijk bij aankomst zal kunnen genieten van deze ziekteverzekering, komt de 

continuïteit van haar behandeling in het gedrang. 

 

Voor een HIV-patiënt is zelfs een korte onderbreking van de ART behandeling nefast. 

Verzoekster zal erg spoedig ziek worden, er zullen ernstige gevaren zijn voor de volksgezondheid, en 

het zal tot ernstige medische complicaties leiden. Het zou ook leiden tot een resistenter virus, en de 

verspreiding ervan. De mortaliteit bij stopzetting van de behandeling is 100%. 

 

De continuïteit van verzoeksters levensnoodzakelijke medische behandeling wordt door verwerende 

partij om te beginnen dus niet gegarandeerd. 

Voorts spreekt een meer recente bron in het administratief dossier de optimistische boodschap van 

verwerende partij, namelijk dat de verplichte ziekteverzekering gratis medische zorgen garandeert, zelf 

tegen. 

 

Uit het rapport van de 'Belgian immigration office' van 29 juni 2018 (stuk 2) blijkt 

immers het volgende: 

"The Chechen Republic provides a compulsory médical insurance, organised by the Fédéral Mandatory 

Médical Insurance Fund.35 Ail citizens are included in the mandatory médical insurance. However, 

according to one source, there is a gap between the rates established by the mandatory médical 

insurance and the rates that are charged in reality. The discrepancy is being covered by the médical 

facilities. To cover the costs, the patient capacity is increased and the clinics offer paid services to gain 

additional funds.36 Other sources state patients need to vav 'substantial bribes ' to set a 'decent level of 

care'.37 Additional vrivate médical insurance is in vractice reauired accordins to sources. " 

 

Uit de informatie in het administratief dossier blijkt niet welke kosten er bij zo'n privé medische 

verzekering komen kijken, die volgens bronnen in de praktijk noodzakelijk zijn. De kosten van 

verzoeksters medische behandeling kunnen verder ook oplopen doordat ze volgens dit rapport het risico 

loopt smeergeld te moeten betalen om toegang te krijgen tot afdoende gezondheidzorg. 

 

De optimistische conclusie van verwerende partij wordt niet ondersteund door de stukken in het 

administratief dossier. 

 

2.3.2. Wat betreft de toegang tot de arbeidsmarkt 

Verwerende partij stelt dat er geen elementen in het dossier zijn die erop wijzen dat verzoekster geen 

toegang zou hebben tot de arbeidsmarkt in haar land van oorsprong. Verwerende partij zag echter de 

volgende informatie uit het DVZ rapport van 29 juni 2018 (stuk 2, p. 4, 5 en 7) over het hoofd: 

"Sources report of a stisma towardspeople living with HIV[..] Women, and especially young women, are 

described as facins 'stisma, discrimination, sender stéréotypés, barriers to sexual and reproductive 

health and violence. 

 

There are some difficulties and stéréotypés for HIV infected. For example, in Chechnya for a marriage, 

you must provide a certificate thatyou do not have HIV. If vou have HIV, vou can be fired from work. It is 

believed that HIVinfected people are always drug addicts. In view of this, many patients are trying to 

hide the diagnosis. "  

 

Het stigma dat in de Russische Federatie bestaat tegenover mensen (en zeker vrouwen) met HIV, zal 

verzoekster, een alleenstaande dame met een jonge dochter (die haar echtgenoot en andere dochter 

verloor aan aids) en die kampt met psychologische problemen, ernstig belemmeren in haar zoektocht 

naar werk. Dit is een factor die verwerende partij over het hoofd zag. Verzoekster is niet bepaald een 

young potential, die meer dan vijf jaar nadat ze haar land verlaten heeft, snel terug op de arbeidsmarkt 

kan worden ingeschakeld. 

 

2.3.3. Wat betreft de gratis antiretrovirale medicijnen die verzoekster zou kunnen verkrijgen: 

 

Ook hier schetst verwerende partij geen realistisch beeld van de toegang tot verzoeksters 

levensnoodzakelijk medicijnen, en slaagt verwerende partij er niet in om daadwerkelijke toegang te 

garanderen. 

 

Een eerste probleem vormt de centralisering van het aankoopsysteem van antiretrovirale medicijnen die 

eind 2016 plaatsvond, die een onderbreking van de leveringen van medicijnen tot gevolg had. De 
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bestreden beslissing stelt dat dit een korte onderbreking was. Dit wordt echter niet onderbouwd door de 

bronnen waarnaar de bestreden beslissing verwijst. Het rapport van de 'Belgian immigration office ' van 

29 juni 2018 (stuk 2) stelt immers het volgende: "The reform coused interruptions in the supply [..] 

Nergens blijkt dat dit om een korte onderbreking zou gaan. 

 

De bestreden beslissing leidt uit het rapport van 29 juni 2018 wel correct af dat het Ministerie van 

Volksgezondheid oppert dat de fouten in het systeem zijn rechtgezet. 

 

Verwerende partij gaat echter wederom de mist in wanneer ze stelt dat volgens het Ministerie van 

Volksgezondheid 'vandaag de dag geen onderbrekingen qua aanbod voordoen'. Dit stemt niet overeen 

met de informatie van het rapport van 29 juni 2018, dat het volgende stelt: no interruptions are exvected 

in 2018". De verklaring van  het Ministerie van Volksgezondheid dateert van 30 januari 20182, en 

beschrijft bijgevolg niet de huidige situatie, maar doet een voorspelling voor het jaar 2018. 

 

Wederom vertaalde verwerende partij de boodschap van dit rapport te optimistisch. 

Het gaat immers niet om een vaststelling van het Ministerie van Volksgezondheid dat er zich geen 

onderbrekingen meer voordoen, maar om een verwachting over de toekomst. Het Ministerie van 

Volksgezondheid verwacht geen tekorten in 2018, maar kan dit natuurlijk niet 100 procent garanderen. 

Dit vormt een belangrijk verschil, dat verwerende partij (bewust?) niet meeneemt in haar gebrekkige 

vertaling van het rapport. 

 

Uit het rapport van de ' Belgian immigration office ' van 29 juni 2018 (zie stuk 2, p. 8) blijkt daarenboven 

dat deze voorspelling van het Ministerie van Volksgezondheid niet is uitgekomen: 

 

"According to the MedCOI contact person RT1, ail the medicines are provided for free in the hospitals. 

The MedCOI contact person states that the hosvitals can often have médication suvvlv vroblems. In that 

case the patient has to buv the medicines from vrivate pharmacies. " 

 

Uit deze informatie blijkt dat er zich wel degelijk onderbrekingen in de leveringen van verzoeksters 

medicijnen voordoen. en verzoekster er niet kan op vertrouwen dat ze haar medicijnen gratis zal 

verkrijgen. 

 

Wanneer verzoekster haar medicijnen moet kopen bij een privé apotheek, zullen de kosten serieus 

oplopen. 

 

Verzoekster dient actueel op dagelijkse basis 6 verschillende medicijnen in te nemen. 

Ze zal levenslang antiretrovirale therapie moeten volgen. 

 

Uit het rapport van 29 juni 2018 (stuk 2. p. 9) blijken de zeer hoge prijzen van medicatie in een privé 

apotheek, die verzoekster (zelfs met de hulp van familie) onmogelijk zelf kan betalen (zeker indien men 

de kosten gepaard met het afsluiten van een privé verzekering en de gangbare praktijk van het betalen 

van smeergeld in het achterhoofd houdt - zie supra). 

 

Zo kost Truvada 15 000 Roebels voor een doosje met 30 tabletten, oftewel de dosis nodig om een 

maand te overleven. Dit is slechts één medicijn, verzoekster dient er op dagelijkse basis meerdere te 

nemen (en dit levenslang), waardoor de kosten nog hoger oplopen. Indien men weet dat begin 2018 het 

gemiddelde salaris in de Russische Federatie 39 017 Roebel was3, zou dit enkele medicijn maar liefst 

38 % van een gemiddeld maandelijks inkomen opslokken. Daarbij komt dan nog de kosten van de 

andere medicijnen, eventueel nog smeergeld om toegang te krijgen tot medische voorzieningen en een 

noodzakelijke privé ziekteverzekering (zie supra). Het is niet realistisch om van verzoekster, een 

alleenstaande vrouw met psychische problemen met een jonge dochter, die de Russische Federatie 

ondertussen meer dan 5 jaar geleden heeft verlaten na de aidsdood van haar dochtertje en echtgenoot, 

en die  omwille van het stigma dat gepaard gaat met HIV moeite zal hebben om de arbeidsmarkt te 

betreden, te verwachten dat ze deze kosten kan dragen. 

 

Tot slot blijkt uit het administratief dossier nog meer slecht nieuws met betrekking tot de 

beschikbaarheid van de antiretrovirale therapie, hetgeen verwerende partij over het hoofd zag. 

 

In het rapport van DVZ van 29 juni 2018 (stuk 2, p. 9) blijkt immers het volgende: 

"According to the MedCOI contact person RT1, ail the medicines are provided for free in the hospitals. 

The MedCOI contact person RT1 also states that by law, HIV-infected people should receive free 
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treatment. But in recent vears. due to the economic crisis. some hosvitals do not purchase exvensive 

medicines. The patients hâve to face supvlv disruvtions and thev are forced to seek other treatment 

options in Moscow or other countries. " 

 

2.3.4. Wat betreft de effectieve toegang tot een HIV behandeling 

Afgezien van alle obstakels die hierboven reeds werden aangehaald, en die blijken uit de informatie uit 

het administratief dossier zelf, zag verwerende partij de volgende zaken over het hoofd, die nochtans 

ook duidelijk zijn opgenomen in het rapport van haar eigen administratie van 29 juni 2018 (stuk 2): 

 

Zo ligt het effectieve percentage van mensen die antiretrovirale therapie krijgen in de 

Russische Federatie zeer laag: 

"Différent estimâtes frorn 2016 show that between 25 - 30 % of these are receiving ART treatment. 15 

One source from 2018 estimâtes that 'less than 40% ' are receiving ART treatment. " (stuk 2, p. 4) 

Dit betekent met andere woorden dat, afhankelijk van de verschillende cijfers. 75 tot 70 %. of meer dan 

60 % van de personen die een HIV behandeling nodig hebben, deze niet krijgen in verzoeksters land 

van herkomst. 

Dit vormt een serieuze indicatie van het feit dat ook verzoekster. die over een zeer kwetsbaar profiel 

beschikt als alleenstaande vrouw met een jonge dochter die kampt met psychologische problemen, een 

grote kans maakt om geen toegang te krijgen tot de levensnoodzakelijke medische behandeling. 

 

Verontrustend is ook de volgende informatie uit het DVZ rapport van 29 juni 2018 (stuk 2): 

"Other sources report that fundins for medicines have not increased to match the need. A vrovosed 

doublins of budget for ail state AIDS clinics in 2015 was not implemented.25 Several sources in 2016 

and 2017 stated that free antiviral treatments are limited due to lack of funds and resources.26 The 

Russian Ministry of Health stated in January 2018 that the budget for medicines would be increased by 

20 % and so ensuring no more interruptions of available medicines for antiretroviral therapy. According 

to Vadim Pokrovsky, director of the Fédéral Scientijïc and Methodological Center for Prévention and 

Control of AIDS, the budget would need to be increased threefold to vrovide ail infected with medicines. 

" 

[..] 

"One source describes older médical professionals in particular as being fearful' regarding patients with 

HIV. Some sources describe instances of patients being refused treatment for other médical issues once 

the doctor found out about their HIV positive status. " 

 

2.4. Op basis van het bovenstaande, kunnen we het volgende concluderen. In paragraag 187 van het 

Paposhvili arrest oordeelt de Grote Kamer: "(...) the authorities in the returning State must consider the 

foreseeable conséquences of removal for the individual concerned in the receiving State, in the light of 

the général situation there and the individual's personal circumstances (see Vilvarajah and Other s, cited 

above, § 108; El-Masri, cited above, § 213; and Tarakhel, cited above, § 105). The assessment of the 

risk as defined above (see paragraphs 183-84) must therefore take into considération général sources 

such as reports of the World Health Organisation or of reputable non-governmental organisations and 

the médical certificates concerning theperson in question" EHRM(GK), Paposhvili t. België van 16 

december 2016 

 

Er moet op zijn minst twijfel weerhouden worden over de daadwerkelijke toegang tot ART behandeling 

voor verzoekster, en de Belgische Staat dient hieromtrent individuele garanties te vragen aan de 

Russische overheid: "191. 

 

Where, after the relevant information has been examined, serious doubts persist regarding the impact of 

removal on the persons concerned — on account of the général situation in the receiving country and/or 

their individual situation — the returning State must obtain individual and sufficient assurances from the 

receiving State, as a precondition for removal, that appropriate treatment will be available and 

accessible to the persons concerned so that they do not find themselves in a situation contrary to Article 

3 (on the subject of individual assurances, see Tarakhel, cited above, § 120). " EHRM (GK), Paposhvili t. 

België van 16 december 2016. 

Verwerende partij liet dit echter na. en besloot op voorbarige wijze dat de nodige behandeling voor 

verzoekster beschikbaar en toegankelijk is in haar land van herkomst. Deze conclusie vindt echter geen 

steun in het administratief dossier. 

 

Dit alles vormt een uiterst onzorgvuldige handelswijze, waardoor dan ook de zorgvuldigheidsplicht werd 

geschonden. 
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Verder werd de motiveringsplicht geschonden, aangezien de motivering niet draagkrachtig is, en de 

bestreden beslissing niet kan schragen. 

 

Door op voorbarige en foutieve wijze te concluderen dat de nodige medische behandeling beschikbaar 

en financieel toegankelijk is in de Russische Federatie, schond verwerende partij daarnaast artikel 9ter 

Vreemdelingenwet. 

 

Zonder toegang tot de levensnoodzakelijke behandeling zal verzoeksters gezondheid er zwaar op 

achteruit gaan. Een gedwongen terugkeer van verzoekster zou daarom ook een onmenselijke en 

vernederende behandeling uitmaken, zoals bepaald door artikel 3 EVRM. Verwerende partij diende een 

zorgvuldig en nauwkeurig onderzoek hiernaartoe te voeren. Ze heeft verzuimd dit te doen. 

 

Omwille van alle bovenstaande redenen dient het verzoek tot nietigverklaring dan ook ontvankelijk en 

gegrond verklaard te worden.” 

 

3.2. In het eerste onderdeel voert verzoekster aan dat zij op 17 oktober 2018 een kopie heeft 

opgevraagd van de stukken waarop het medisch advies is gebaseerd. Zij voert aan dat de verwerende 

partij pas op 8 november 2018, één dag voor het verstrijken van de beroepstermijn, de stukken, waarop 

het medisch advies werd gebaseerd, heeft overgemaakt.  

 

Zij voert aan dat aldus de formele motiveringsplicht werd geschonden, in samenhang met artikel 41 van 

het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie.  

 

In de mate verzoekster aanvoert dat zij geen toegang had tot het administratief dossier, merkt de Raad 

op dat de eventuele tekortkoming aan de verplichting tot openbaarheid de regelmatigheid van de 

bestreden beslissing niet aantast. Dit kan niet dienstig worden aangevoerd als annulatiemiddel tegen de 

bestreden beslissing (RvS 151 771 van 28 november 2005). 

  

Daarnaast merkt de Raad op dat het verzoekster anderzijds vrij staat na inzage van het administratief 

dossier bij de Raad nieuwe middelen aan te voeren indien zij deze niet eerder kon aanvoeren. In de 

huidige zaak heeft de verwerende partij echter geen administratief dossier neergelegd. Hoger werd al 

aangestipt dat in dit geval de feiten worden aanvaard zoals verzoekster ze voorstelt, tenzij deze 

kennelijk onjuist blijken te zijn.  

 

In het tweede onderdeel betoogt verzoekster dat de arts-adviseur zijn beoordeling van de 

toegankelijkheid van de nodige zorgen steunt op: de 'country fact sheet, Russian Fédération' van het 

IOM uit 2014, een rapport van de Danish Immigration Service, waaruit blijkt dat het voor Tsjetsjenen 

mogelijk is om zich in de rest van de Russische Federatie te vestigen met het oog op het verkrijgen van 

een medische behandeling, de 'Medcoi III, Belgian Desk on Accessibility, Country Fact Sheet. Access to 

health care: Chechnya' van 2015 volgens welke de Tsjetsjeense autoriteiten de beschikbaarheid en de 

kwaliteit van de gezondheidszorg willen verbeteren, en een rapport van de 'Belgian migration office' van 

29 juni 2018.  

 

Verzoekster voert onder meer voert aan dat niet werd onderzocht of zij zich onmiddellijk na haar 

aankomst in de Russische Federatie zal kunnen aansluiten bij de ziekteverzekering; voor een HIV-

patiënt is zelfs een korte onderbreking van de ART-behandeling nefast; verzoekster zal erg spoedig ziek 

worden. Zij wijst erop dat de mortaliteit bij stopzetting van de behandeling 100% is. De continuïteit van 

verzoeksters levensnoodzakelijke medische behandeling werd door verwerende partij niet 

gegarandeerd. Daarnaast betoogt zij dat uit het rapport van de 'Belgian immigration office' van 29 juni 

2018 (stuk 2 bij het verzoekschrift) blijkt dat er vaak bijkomend moet worden betaald voor 

behandelingen die de officiële terugbetalingen door de ziekteverzekering ver te boven gaan.  

 

Het advies van de arts-adviseur d.d. 18 september 2018 luidt als volgt: 

 

“(…) 

Ik kom terug op uw vraag voor evaluatie van het medisch dossier voorgelegd door Mevr. D.R. in het 

kader van haar aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 13.06.2013. 

 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken:  
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- SMG d.d. 21/05/2013, 04/09/2015, 25/11/2014, 23/03/2015,18/12/2015,18/08/2016, 18/11/2016 en 

13/03/2017 van Dr. V. H., houder van het artsendiploma, verbonden aan het Instituut Tropische 

Geneeskunde te Antwerpen 

- Gedetailleerd medisch attest d.d. 03/06/2013 van Dr. V. H. 

- SMG d.d. 20/03/2014,12/06/2014, 31/10/2013 van Dr. E. F. (internist) 

- Consultatieverslag d.d. 26/06/2013,10/09/2013 van Dr. S. B. (internist-gastro-

enteroloog/hepatoloog) 

- Anatoompathologisch verslag van cervixbiopsie d.d. 17/03/2014 van Prof. Dr. M. L. 

(anatoompatholoog) 

- SMG d.d. 28/07/2017 van Dr. M. V. F. (algemeen geneesheer): HIV1 infectie met matige 

immuundeficiëntie (CD4 317/mm3) en een behandelde hepatitis C 

- Consultatieverslag d.d. 29/01/2018 van Dr. V. H. van de raadpleging op 20/12/2017: goede 

immunovirologische controle onder Descovy en Rezolsta sinds 2017, majeure depressie waarvoor 

Efexor voorgeschreven door huisarts en verwijzing naar psychiater, gynaecologische opvolging voor 

LSIL met HPV 303 

- Consultatieverslag d.d. 23/03/2018 van Dr. A. P. (psychiater) van de raadpleging op 30/01/2018 en 

23/03/2018: majeur depressief beeld - medicatie: Venlafaxine en Trazodone - niet ingenomen 

omdat medicatie uit haar tas gestolen zou geweest zijn toen ze ze gekocht had 

- SMG d.d. 23/03/2018 van Dr. A. P.: depressie onder stress rond regularisatie en anticiperende 

angst voor eventuele terugkeer — Venlafaxine en Trazodone voorgeschreven en nog niet 

ingenomen omdat medicatie gestolen zou zijn 

- Aanvraag verlenging materiële bijstand o.w.v. medische redenen d.d. 23/03/2018 van Dr. A. P.: 

chronische depressie 

 

Uit de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische stukken weerhoud ik dat het gaat om een 40-

jarige vrouw met een HIV1-infectie die regelmatig opgevolgd wordt in het Instituut voor Tropische 

Geneeskunde te Antwerpen en die stabiel is onder dagelijkse behandeling met antiretrovirale therapie, 

nl. dolutegravir+abacavir+lamivudine (Triumeq). Waarom ertussen maart en december 2015 van 

antiretrovirale therapie veranderd werd, is niet duidelijk uit het voorgelegde medische dossier. Nergens 

wordt er melding gemaakt van opflakkering van het virus (stijgende virale lading) door resistentie aan 

één of meerdere van de in eerste instantie toegediende therapie: tenofovir+emtricitabine ÓTruvada) + 

atazanavir (Reyataz) + ritonavir (Novir) zodat deze analoge therapie ook nog steeds valabel is. 

Opnieuw wordt er zonder gestaafde medische indicatie in september 2017 overgeschakeld van Triumeq 

naar een andere tritherapie, nl. emtricitabine+tenofovir (Descovy) en darunavir+cobicistat (Rezolsta), 

met als actieve antivirusmiddelen: emtricitabine, tenofovir en darunavir, vandaar een tritherapie. 

Cobicistat is een molecule die de concentratie van darunavir in het bloed verhoogt, maar die op zich 

geen antivirale werking heeft. 

 

De doorgemaakte Hepatitis C infectie, die curatief behandeld werd in 2013, noopt tot levenslange 

opvolging van de leverbeschadiging (leverfibrose) om een eventuele heropflakkering van het virus of 

een ontaarding van de leverletsels tijdig te depisteren en te behandelen. 

 

Wat betreft het afwijkende uitstrijkje (LSIL in mei 2013) en de resultaten van de cervixbiopsie d.d. 

17/03/2014 (CIN1, LSIL) kan men stellen dat er inmiddels ruim voldoende tijd is geweest voor opvolging 

en behandeling en dat het een acuut probleem betrof (ontsteking van de baarmoederhals = cervicitis), 

waarvoor geen onderhoudsbehandeling vereist is. Deze pathologie wordt ook niet meer aangehaald op 

het meest recente SMG d.d. 28/07/2017. Een jaarlijkse controle bij de huisarts of de gynaecoloog, zoals 

voor iedere vrouw, is aangewezen. 

 

De doorgemaakte Isospora belli infectie werd met een antibioticakuur behandeld en vormt geen actueel 

probleem meer. Wegens een aanslepend depressief beeld, onlangs verergerd wegens een negatief 

advies tot regularisatie, werd 2 maal een psychiater geraadpleegd. Deze schreef bij de eerste 

raadpleging op 30/01/2018 een antidepressivum voor, venlafaxine (Venlafaxin, Efexor) en een 

slaapmiddel, trazodon (Trazodone), Betrokkene bleek bij de controleraadpleging op 23/03/2018 deze 

medicatie echter niet ingenomen te hebben, omdat ze, na aankoop, uit haar tas gestolen zouden 

geweest zijn. 

Het voorgelegde medische dossier bevat geen recente laboresultaten in verband met leverfunctietesten, 

CD4- telling en virale lading. 

Uit het voorgelegde medische dossier blijkt geen medische tegenindicatie om te werken, noch om te 

reizen, noch een strikt medische nood aan mantelzorg. 

Als actuele medicatie weerhoud ik: 
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Emtricitabine+tenofovir (Descovy), anti-HIV 

Darunavir+cobicistat (Rezolsta), anti-HJV 

Venlafaxine (Venlafaxin), antidepressivum 

Trazodon (Trazodon), antidepressivum 

 

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 is1: 

- Aanvraag Medcoi met het unieke referentienummer BMA 9611 

- Aanvraag Medcoi met het unieke referentienummer BMA 7927 

- Aanvraag Medcoi met het unieke referentienummer BMA 11292 

- Aanvraag Medcoi met het unieke referentienummer BMA 11508 

- Aanvraag Medcoi met het unieke referentienummer BMA 10040 

-  Aanvraag Medcoi met het unieke referentienummer BMA 9876 

 

2. Overzicht met beschikbare medicatie voor Mevr. D. in de Russische Federatie/Tsjetsjenië. 

 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat gespecialiseerde opvolging en behandeling van de 

HIV- infectie en de leverbeschadiging na de hepatitis C infectie door internisten/hepatologen/gastro- 

enterologen/infectiologen met labo-onderzoeken en medische beeldvorming beschikbaar zijn. Medische 

beeldvorming = radiologie voor betrokkene, nl. radiografie (Rx), CT- en MRI-scan en een fibroscan van 

de lever om de graad van leverfibrose te bepalen zijn beschikbaar. 

 

Alle artsen worden opgeleid om medische beelden te bekijken en te interpreteren in het kader van het 

volledige klinische en biochemische beeld van de patiënt om zo een diagnose te kunnen stellen of 

verfijnen, zodat niet in alle landen de specialiteit van radioloog erkend wordt. Radiologen zijn dus artsen 

die enkel een veelvoud aan medische beelden interpreteren zonder een diagnose te stellen, noch een 

therapie in te stellen. Ook in België kan de radioloog enkel een mogelijke indicatie aangeven van een 

oorzaak van een zich manifesterende pathologie en is het nog steeds aan de behandelende huisarts of 

specialist om een diagnose te stellen en/of een gunstige of pejoratieve evolutie vast te stellen. De 

beschikbaarheid van medische beeldvorming in een land houdt dus automatisch in dat er een arts is, 

radioloog of niet, om die medische beelden (in hun context) te interpreteren, of het nu gaat om een 

radioloog of om de behandelende arts zelf. Vandaar dat de beschikbaarheid van een radioloog in se niet 

hoeft nagegaan te worden. 

 

Opvolging en behandeling bij een huisarts/generalist en een gynaecoloog is beschikbaar, evenals 

opvolging en behandeling bij een psychiater. 

 

Emtricitabine+tenofovir en darunavir is beschikbaar, dus tritherapie is beschikbaar. 

Enkel de dosis van darunavir dient verhoogd te worden of betrokkene dient de dosis van darunavir over 

verschillende inname-momenten in de dag te spreiden om de concentratie aan darunavir in het bloed 

hoog te houden, zoals met de associatie met cobicistat het geval zou zijn. De behandelende arts in het 

herkomstland kan ook besluiten om darunavir te vervangen door een therapeutisch equivalent dat geen 

cobicistat behoeft om de concentratie hoog te houden in het bloed, zoals rilpivirine, fosamprenavir, 

ritonavir of raltegravir, die ook beschikbaar zijn. 

 

Triumeq, wat betrokkene tot september 2017 ingenomen heeft, is als combinatiepreparaat niet 

beschikbaar. De afzonderlijke werkzame bestanddelen van Triumeq, nl. abacavir + dolutegravir + 

lamivudine zijn beschikbaar. 

 

Betrokkene dient dan enkel 3 pilletjes in te nemen in plaats van 1 combinatiepilletje. 

Venlafaxine en trazodon zijn beschikbaar, evenals hun therapeutische equivalenten, o.a. mirtazapine en 

amitriptyline. 

 

Toegankelijkheid van de zorgen en van de opvolging in het tand 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 
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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 haar land van herkomst of het land waar zij verblijft toegankelijk is voor de aanvrager. 

 

Het EHRM heeft bovendien 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 consWerenigd 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). 

 

De staat garandeert alle Russische burgers het recht op gratis medische zorgen via het systeem van de 

verplichte ziekteverzekering. De bijdragen voor de verzekering worden betaald door de werkgever of, 

voor werklozen, gepensioneerden en kinderen, door de staat, ledereen is dus verzekerd. Mensen 

komen op het juiste niveau van specialisatie terecht, op basis van een systeem van doorverwijzing. De 

patiënt kan zelf het hospitaal of de specialist kiezen, naargelang waar hij of zij de kwaliteit van de zorgen 

het beste vindt. 

 

De algemene regel is dat Russische burgers medicatie kopen op eigen kosten. Er zijn geen vaste 

prijzen voor medicijnen in de Russische Federatie, de prijzen variëren van regio tot regio. De Russische 

Federatie voorziet echter ook gratis medicijnen voor mensen die lijden aan welbepaalde aandoeningen. 

Deze aandoeningen worden vastgelegd door het 'Ministry of Health'. AIDS en HIV zijn opgenomen in 

deze lijst. In Tsjetsjenië kunnen HlV-patiënten gratis antiretrovirale medicijnen krijgen in het Nationaal 

Centrum voor de Preventie en Controle van Aids. Dit centrum, geopend in Grozny in 2007, heeft een 

laboratorium, een ziekenhuis en een afdeling voor zwangerschaps- en gynaecologisch advies. 

 

Volgens de federale Russische wet op « het recht van de burgers van de Russische Federatie op vrij 

verkeer en keuze van de verblijfplaats en de woonplaats binnen de Russische Federatie »,«... heeft elke 

burger van de Russische Federatie het recht op vrij verkeer en de keuze van verblijfplaats en 

woonplaats binnen de Russische Federatie ». Tsjetsjenen hebben als burgers van de Russische 

Federatie dezelfde rechten en plichten die in de bepalingen van deze wet voorkomen als de andere 

burgers van de Russische Federatie. Uit een rapport van de Deense Immigratie Dienst blijkt dat het 

tegenwoordig wel degelijk mogelijk is voor Tsjetsjenen om zich buiten Tsjetsjenië te registreren en 

bijgevolg te vestigen, eventueel met het oog op het verkrijgen van een gepaste medische behandeling. 

De Tsjetsjeense republiek heeft zijn eigen publieke gezondheidsadministratie welke de regionale 

ziekenhuizen (zowel gespecialiseerde als algemene ziekenhuizen), zorginstellingen, diagnosecentra en 

gespecialiseerde meldkamers beheert. In 2013 hebben de Tsjetsjeense autoriteiten een 'roadmap' 

geïntroduceerd met als doel de beschikbaarheid en de kwaliteit van de gezondheidszorg binnen de 

republiek te verbeteren. 

 

Volgens de richtlijnen van het Tsjetsjeense Ministerie van Volksgezondheid wordt de behandeling van 

HIV aangeboden op de drie niveaus van de gezondheidszorg. Op primair niveau worden patiënten 

behandeld door algemene artsen en paramedici. Op het tweede niveau verzorgen specialisten op het 

gebied van infectieziekten inpatient zorgen en consultaties in intergemeentelijke centra. Op deze twee 

niveaus kan men vervolgens doorverwezen worden naar het tertiaire niveau, een gespecialiseerde 

instelling voor de hele republiek waar specialisten consultaties en diagnoses verzorgen en evenzeer 

inpatient zorgen worden aangeboden. 

 

Op het einde van 2016 werd een gecentraliseerd aankoopsysteem van antiretrovirale medicijnen 

geïntroduceerd op het federale niveau, dit om de prijzen te reduceren en te stabiliseren. Dit zorgde voor 

een korte storing in het aanbod van deze medicijnen, maar het Ministerie van Volksgezondheid oppert 
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dat de fouten in het systeem werden rechtgezet en er zich vandaag de dag geen onderbrekingen qua 

aanbod voordoen. Daar waar de aankoop van medicijnen werd gecentraliseerd, blijft de distributie ervan 

een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de federale en de lokale overheden. 

 

In 2017 werd een federaal register opgesteld voor mensen die aan HIV lijden. Zo wil men garanderen 

dat burgers, ook wanneer ze verhuizen naar een andere regio, steeds toegang hebben tot de benodigde 

behandeling. 

 

In 2018 werden zeven antiretrovirale medicijnen toegevoegd aan de lijst van Essentiële 

Geneesmiddelen, een lijst die de prijzen van geneesmiddelen reguleert. Tenofovir, emtricitabine, 

ritonavir en lamivudine zijn opgenomen in deze lijst. 

 

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

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

land van oorsprong. 

 

Niets laat derhalve toe te concluderen dat zij niet zou kunnen instaan voor de eventuele kosten die 

alsnog gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. Uit haar asielprocedure blijkt dat verzoekster in het 

verleden reeds gewerkt heeft als schoonheidsspecialiste.9 Dit zou haar integratie op de arbeidsmarkt 

kunnen vergemakkelijken. 

 

Overigens lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene in Rusland/Tsjetsjenië geen familie, vrienden of 

kennissen meer zou hebben bij wie zij terecht kan voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het bekomen van 

de nodige zorgen aldaar en/of voor (tijdelijke) financiële hulp. In haar asielrelaas gaf betrokkene zelf aan 

dat haar ouders, een broer en een zus nog in de Russische Federatie verblijven. 

 

Niets verhindert betrokkene derhalve om terug te keren. Het staat haar vrij hiertoe een beroep te doen 

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

terugreis. Ook beschikt de IOM over een Re-integratiefbnds dat als doel heeft een duurzame terugkeer 

naar en re-ïntegratie 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 HlV1-infectie en de status na hepatitis C 

infectie bij Mevr. D., hoewel dit kan beschouwd worden als een medische problematiek die een reëel 

risico kan inhouden voor haar leven of fysieke integriteit indien dit niet adequaat behandeld en 

opgevolgd wordt, en de depressie en het LISL HPV303 letsel op de baarmoederhals, geen reëel risico 

inhouden op een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien opvolging en behandeling 

beschikbaar en toegankelijk zijn in de Russische Federatie/Tsjetsjenië. 

 

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

herkomstland of het land van verblijf, met name de Russische Federatie/Tsjetsjenië. 

(…)” 

 

Uit het medisch advies blijkt dat Russische burgers in de regel medicatie kopen op eigen kosten. De 

prijzen variëren van regio tot regio. Voor bepaalde aandoeningen, waaronder AIDS en HIV, wordt gratis 

medicatie verstrekt. De arts-adviseur wijst er specifiek op dat in Tsjetsjenië HlV-patiënten gratis 

antiretrovirale medicijnen kunnen krijgen in het Nationaal Centrum voor de Preventie en Controle van 

Aids. Daarnaast wordt ook op het recht op vrij verkeer gewezen binnen de Russische Federatie. Uit een 

rapport van de Deense immigratiedienst blijkt dat Tsjetsjenen zich thans buiten Tsjetsjenië kunnen 

registreren en vestigen met het oog op het verkrijgen van een gepaste medische behandeling. De 

Tsjetsjeense republiek heeft een eigen publieke gezondheidsadministratie die de regionale 

ziekenhuizen (zowel gespecialiseerde als algemene ziekenhuizen), zorginstellingen, diagnosecentra en 

gespecialiseerde meldkamers beheert. Op het einde van 2016 werd een gecentraliseerd 

aankoopsysteem van antiretrovirale medicijnen geïntroduceerd op het federale niveau, dit om de prijzen 

te reduceren en te stabiliseren. Dit zorgde voor een korte storing in het aanbod van deze medicijnen, 

maar het Ministerie van Volksgezondheid oppert dat de fouten in het systeem werden rechtgezet en er 

zich vandaag de dag geen onderbrekingen qua aanbod voordoen. In 2017 werd een federaal register 
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opgesteld voor mensen die aan HIV lijden. Zo wil men garanderen dat burgers, ook wanneer ze 

verhuizen naar een andere regio, steeds toegang hebben tot de benodigde behandeling. Verzoekster 

toonde niet aan arbeidsongeschikt te zijn en er zijn geen elementen in het dossier die erop wijzen dat zij 

geen toegang zou hebben tot de arbeidsmarkt in haar land van oorsprong.  

 

Niets laat derhalve toe te concluderen dat zij niet zou kunnen instaan voor de eventuele kosten die 

alsnog gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. Uit haar asielprocedure blijkt dat verzoekster in het 

verleden reeds gewerkt heeft als schoonheidsspecialiste. Dit zou haar integratie op de arbeidsmarkt 

kunnen vergemakkelijken. Er wordt ook verwezen naar het feit dat verzoekster in haar asielrelaas 

verklaarde dat haar ouders, een broer en een zus nog in de Russische Federatie verblijven. 

 

Tenslotte wordt nog verwezen naar de mogelijkheid om beroep te doen op de Internationale Organisatie 

voor Migratie (IOM) om zo de nodige steun te verkrijgen voor een terugreis. Ook beschikt de IOM over 

een re-integratiefonds dat als doel heeft een duurzame terugkeer naar en re-integratie in het land van 

herkomst te vergemakkelijken.  

 

Verzoekster voert aan dat uit deze beoordeling niet blijkt of zij zich onmiddellijk zal kunnen aansluiten bij 

de ziekteverzekering in Tsjetsjenië of de Russische Federatie. Er wordt niet gemotiveerd omtrent een 

wachtperiode. Zij wijst daarbij op het belang dat, gelet op de ernst van haar ziekte, de antiretrovirale 

therapie niet wordt onderbroken.  

 

Verzoekster kan worden gevolgd waar zij betoogt dat indien ze een ziekteverzekering zou kunnen 

aangaan, er mogelijk een overgangsperiode zal zijn waarin ze geen hulp of bijstand zal krijgen. De 

medische zorgen moeten in casu als essentieel worden beschouwd en moeten voldoende toegankelijk 

zijn. Bij de beoordeling van de toegankelijkheid van de noodzakelijke medische zorgen moet het 

redelijkheidscriterium in acht worden genomen 

 

In het arrest van de Raad met nr. 172 237 van 25 juli 2016 oordeelde de Raad in dit verband over de 

beoordeling van verzoeksters aanvraag reeds:  

 

“(…) 

In het meest recente medisch getuigschrift van dokter E.F. van 12 juni 2014 dat verzoekster heeft 

voorgelegd, stelt deze onder meer dat verzoekster HIV-positief is en het AIDS stadium heeft bereikt. Hij 

stelt dat de behandeling dagelijks, op het correcte uur en in de correcte dosering moet worden 

ingenomen en dit levenslang, waarbij hij dezelfde drie voornoemde medicijnen vermeldt. Hij vervolgt dat 

bij niet-behandeling de HIV infectie leidt tot aids en de dood. Dokter E.F. concludeert dat indien de 

patiënt toegang heeft tot betaalbare, bereikbare en kwalitatief voldoende hoogstaande gezondheidszorg 

mantelzorg niet medisch vereist is, maar dat indien daarin niet kan voorzien worden, de patiënt tijdens 

het aidsstadium totaal afhankelijk zal zijn van familieleden en/of derden voor de verpleging en terminale 

zorg. Hij wijst erop dat verzoekster de enige verzorger is van haar 4 jarig kind en haar echtgenoot is 

verdwenen. Vervolgens stelt de behandelende arts met verwijzing naar info van UNAIDS dat de dekking 

(coverage) van HIV behandeling in de Russische Federatie (o.a. Tsjetsjenië) onvoldoende bereikbaar is. 

Hij wijst erop dat verzoekster Tsjetsjeen is en er discriminatie van Tsjetsjenen bestaat in Rusland 

waardoor er een extra bezorgdheid is of zijn patiënte in haar thuisland HIV-zorg en -medicatie zal 

krijgen.  

(…) 

De Raad kan verweerder in de nota dus geenszins volgen waar hij stelt dat verzoekster geenszins zou 

aantonen dat de behandeling niet beschikbaar zou zijn in Tsjetsjenië. De toegang tot de noodzakelijke 

behandeling in bestaande publieke regionale ziekenhuizen zonder dat de nodige medicatie beschikbaar 

is, is zeer betwistbaar. Echter, artikel 9ter van de Vreemdelingenwet vereist niet dat men in zijn eigen 

regio in het herkomstland toegang heeft tot de noodzakelijke behandeling. Als op afdoende wijze is 

gemotiveerd dat verzoekster in haar herkomstland op adequate wijze toegang heeft tot de noodzakelijke 

en beschikbare medicatie en opvolging, dan is dit voldoende.  

Echter, de Raad stelt vast dat het advies inzake toegankelijkheid zelf erkent dat “de situatie in Rusland 

op het vlak van de gezondheidszorg […] redelijk moeilijk [is] omwille van de onderfinanciering vanuit het 

staatsbudget. Hierdoor is de kwaliteit van de gratis medische zorgen niet top op het vlak van 

infrastructuur en personeel. De algemene regel is dat Russische burgers medicatie kopen op eigen 

kosten. Er zijn geen vaste prijzen voor medicijnen in de Russische Federatie, de prijzen variëren van 

regio tot regio. Maar de staat voorziet toch gratis medicijnen voor mensen die lijden aan welbepaalde 

aandoeningen. Voor de aandoening waaraan betrokkene lijdt is de medicatie gratis.”  
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De arts-adviseur en eveneens verweerder in de nota, gaan er dus ondanks moeilijkheden wegens 

onderfinanciering van het staatsbudget zonder meer van uit dat de medicijnen voor verzoekster gratis 

zouden zijn.  

Echter, verzoekster heeft reeds in de twee eerdere beroepen gericht tegen de ingetrokken 

ongegrondheidsbeslissingen van 8 augustus 2014 en van 28 maart 2014 geciteerd uit twee rapporten, 

die eveneens waren gevoegd aan de verzoekschriften, enerzijds “Country fact sheet – Russian 

federation” van IOM van juni 2012 en van de Organisation suisse d’aide aux réfugiés van 5 oktober 

2011. Uit het rapport van IOM van juni 2011, dat zich in het administratief dossier bevindt en dat een 

gelijkluidende paragraaf bevat als degene waarnaar verzoekster verwijst in het rapport van juni 2012, 

blijkt een ernstig probleem van onderfinanciering waardoor medische zorg van hoog niveau niet kan 

gegarandeerd worden nu de medische uitrusting in de Russische federatie vaak afwezig is en de 

medische instellingen enkel 60% van het vereiste personeel bezitten. Meer specifiek met betrekking tot 

haar Tsjetsjeense origine heeft verzoekster er reeds meermaals op gehamerd, met verwijzing naar het 

voormelde rapport van de Zwitserse organisatie voor Hulp aan Vluchtelingen (hierna verkort OSAR) van 

5 oktober 2011 dat de kosteloze medische zorgen in de praktijk vaak niet gerealiseerd worden en dat 

men officieel moet geregistreerd en gevestigd zijn op de plaats waar men beoogd zich te beroepen op 

die kosteloze medische zorgen nadat men een (betalende) ziekteverzekering heeft afgesloten. Verder 

stelt dit rapport op pagina’s 2 en 5, zoals verzoekster citeert, dat enkel in het geval dat de noodzakelijke 

behandelingen niet beschikbaar zijn op de plaats van vestiging, een transfer naar een andere stad of 

regio in theorie mogelijk is, maar dat in realiteit patiënten afkomstig uit Tsjetsjenië niet worden 

overgebracht naar andere steden en dit zelfs wanneer hun gezondheidstoestand zeer ernstig is. 

Verzoekster heeft van bij haar aanvraag van 13 juni 2013 duidelijk gewezen op haar etnische origine, 

heeft herhaaldelijk en uitvoerig verwezen naar verschillende rapporten waaronder het laatst besproken 

rapport van OSAR dat aanhaalt dat het voor Tsjetsjenen in de praktijk uiterst moeilijk is de nodige 

behandeling in een andere stad te verkrijgen binnen de Russische Federatie, ook een van de 

behandelende artsen van het Instituut voor Tropische Geneeskunde heeft in zijn recentste medisch 

attest nog zijn bezorgdheid geuit aangaande de algemene dekking van bereikbare zorg in Rusland en 

meer specifiek voor Tsjetsjenen. Zoals verzoekster terecht aanhaalt, is het bestreden advies, ondanks 

twee intrekkingen, nog steeds stilzwijgend over dit aspect. In tegenstelling tot wat verweerder in de nota 

stelt, heeft verzoekster wel degelijk de citaten uit het voormelde rapport van 5 oktober 2011 van OSAR 

op haar persoonlijke situatie betrokken en waar verweerder vervolgt dat uit het medCOI rapport van de 

IND van 22 februari 2013, zou moeten blijken dat in Tsjetsjenië zelf wel de medicamenteuze 

behandeling beschikbaar is, steunt dit op een partiële lezing van het voormelde rapport waarbij 

abstractie wordt gemaakt van de uitdrukkelijke bewoordingen op de tweede pagina dat de medicijnen 

Ritonavir en Truvada, die zowel volgens de arts-adviseur als volgens de behandelende artsen 

noodzakelijk worden geacht, tijdelijk niet beschikbaar zijn en het onduidelijk is wanneer de 

herbevoorrading zal plaats vinden.  

Waar verweerder nog de passage in het advies heeft aangehaald dat verzoekster niet heeft aangetoond 

dat ze geen bewijs van algemene arbeidsongeschiktheid heeft voorgelegd en dus niets toelaat te 

concluderen dat verzoekster niet kan instaan voor de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke 

hulp, stipt verzoekster terecht aan dat dokter V.H. in haar attest van 3 juni 2013 uitdrukkelijk heeft 

gesteld dat verzoekster enkel nog een inkomen kan verwerven “op voorwaarde dat er toegang is tot 

betaalbare, bereikbare en kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg incl. antiretrovirale middelen”. Dit 

laatste blijkt nu juist niet op afdoende wijze onderzocht en gemotiveerd in het medisch advies, nu 

duidelijk is dat in Tsjetsjenië zelf de vereiste medicijnen niet beschikbaar zijn en door de gemachtigde, 

noch de arts-adviseur werd geantwoord op het aangehaalde rapport van verzoekster dat het voor 

personen met Tsjetsjeense origine niet mogelijk is een transfer te bekomen naar bijvoorbeeld Moskou of 

andere steden om daar toegang te krijgen tot de noodzakelijke en adequate behandeling.  

Waar in het advies aangaande de toegankelijkheid van de noodzakelijke medische zorgen nog 

beschouwingen worden vermeld die betrekking hebben op artikel 3 van het EVRM, doen deze niet 

terzake nu de Raad de afdoende en zorgvuldige motivering beoordeelt in het licht van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet.  

De Raad concludeert dat verzoekster moet gevolgd worden waar zij stelt dat de draagkracht van de 

motieven van de bestreden beslissing, die volledig steunt op de motieven van het advies van de 

ambtenaar-geneesheer, niet evenredig zijn aan het gewicht van de bestreden beslissing. Het gaat in 

casu immers over een verzoekster die zich in het AIDS-stadium bevindt van haar aandoening, een 

bijzonder ernstige aandoening waarvan de arts-adviseur erkent dat de behandeling beschikbaar en 

toegankelijk moet zijn teneinde een ernstig risico voor het leven of de fysieke integriteit te vermijden. 

Een nauwkeurig onderzoek van de toegankelijkheid kan dan ook verwacht worden waarbij met alle 

voorgelegde elementen, zoals met het feit dat verzoekster van Tsjetsjeense origine is en met de door 
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haar herhaaldelijk voorgelegde relevante rapporten waaruit mogelijks blijkt dat die behandeling, 

weliswaar beschikbaar in grote steden als Moskou, voor haar niet op adequate wijze toegankelijk is. 

(…)” 

 

Hoewel met betrekking tot de beschikbaarheid en de toegankelijkheid wordt verwezen naar recentere 

informatie in de huidige beslissing, blijkt uit de gegevens van de zaak dat het van essentieel belang is 

dat verzoeksters behandeling niet wordt onderbroken. De arts-adviseur motiveert dan wel naar de 

toegankelijkheid van de behandeling, er wordt echter niets gemotiveerd omtrent de vraag of de 

continuïteit van de behandeling gegarandeerd is.  

 

In de nota met opmerkingen betoogt de verwerende partij dat uit het MedCOI-document niet blijkt dat er 

sprake is van een wachtperiode. Daarmee keert zij evenwel de bewijslast om. De verwerende partij is 

er, ook bij het onderzoek naar de toegankelijkheid van de zorgen, toe gehouden een zorgvuldig 

onderzoek te voeren in het licht van de specifieke elementen van de zaak. Waar zij uit het feit dat de 

MedCOI geen melding maakt van een wachtperiode, afleidt dat de continuïteit gegarandeerd is, maakt 

zij een aanname die niet steunt op een zorgvuldig onderzoek van de zaak.  

 

Er werd geen administratief dossier neergelegd, zodat de Raad niet in de mogelijkheid is de beweringen 

van de verwerende partij te toetsen. Hoe dan ook blijkt uit het advies van de arts-adviseur niet dat de 

arts-adviseur de vraag of verzoekster ononderbroken toegang zal hebben tot ART-therapie heeft 

onderzocht.  Ook waar de bestreden beslissing motiveert dat verzoekster de mogelijkheid heeft om een 

inkomen te verwerven, volgt hieruit niet zonder meer dat de behandeling ononderbroken kan worden 

verdergezet. Het zoeken naar werk of het starten van een eigen zaak vergt immers een zekere tijd, daar 

waar hoger reeds werd vastgesteld dat verzoekster nood heeft aan een dagelijkse behandeling. 

 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond.  

 

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 en Administratieve 

Vereenvoudiging van 21 september 2018 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 wordt verklaard, wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig maart tweeduizend negentien 

door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. VERHAERT 


