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 nr. 188 791 van 22 juni 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Russische nationaliteit te zijn en te handelen in 

eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen X, X, X en X, op 

14 maart 2014 hebben 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, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 7 februari 2014 waarbij een 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 Ibis, 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 22 maart 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 april 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. COPINSCHI, die verschijnt voor de verzoekende partijen en 

van advocaat L. VAN DE PUTTE, 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. Verzoekers dienen op 29 mei 2012 een aanvraag in om te worden gemachtigd tot een verblijf van 

meer drie maanden in het Rijk 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 (hierna: de Vreemdelingenwet). 
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1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding neemt op 7 februari 2014, na twee eerdere vernietigingsarresten van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad), de beslissing waarbij de verblijfsaanvraag van 29 mei 

2012 ongegrond wordt verklaard. Deze beslissing, die verzoekers op 14 februari 2014 ter kennis wordt 

gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

  

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 29.05.2012 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

[K., M.] [R.R.: …] 

Geboren te […] op […]  

+ partner: [K., Z.[ ]R.R.:…] 

Geboren te […] op […] 

+ minderjarige kinderen: 

-[K., A.]; [°…] 

-[K., S.]; [°…] 

-[K., A.]; [°…] 

-[K., K.]; [°…] 

Nationaliteit: Russische Federatie  

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 30.01.2014, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is. 

Reden: 

Het aangehaalde medisch probleem kan niet worden weerhouden ais 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 [K., M.], die echter niet weerhouden konden worden 

(zie verslag arts-adviseur d.d. 06.02.2014 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). 

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

medische toestand van betrokkenen (verzoekers halen aan dat zij op 29.07.2010 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 procédure 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. 

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.” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

Het advies van een arts-adviseur van 6 februari 2014 waarnaar wordt verwezen en dat verzoekers 

samen met deze beslissing ter kennis wordt gebracht, en dat bijgevolg kan worden geacht integraal deel 

uit te maken van de motivering van de beslissing, luidt als volgt: 

 

“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 29.05.2012. 

Verwijzend naar uw vraag voor advies kan ik u meedelen: 

I. Medische voorgeschiedenis + voorgelegde medische attesten 
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Door de betrokkene werden de volgende medische getuigschriften voorgelegd ter staving van de 

aanvraag: 

• 23/04/2012, 08/05/2012, 02/06/2013, dr. [B. Y.], betrokkene is depressief, en zal eventueel zelfmoord 

kunnen plegen bij terugkeer naar zijn land van herkomst. Er waren evenwel geen hospitalisaties noch 

acute opstoten. 

II. Analyse van dit medisch dossier leert mij het volgende: 

Deze 37 jarige man zou depressief geweest zijn in april 2012 en juni 2013. 

Er waren hier geen verdere hospitalisaties en ook geen acute opstoten.  

Het vermelde suïcidegevaar is louter hypothetisch en speculatief, er werden geen reële pogingen in die 

zin geobjectiveerd. Het betreft hier een niet-gecompliceerde anxiodepressieve toestand, klassiek in het 

kader van een vluchtelingenproblematiek, die in principe van zichzelf uitdooft naarmate de tijd verstrijkt, 

en waarop noch medicatie noch psychotherapie vat heeft. 

III. Conclusie 

Dit medisch dossier staat niet toe het bestaan vast te stellen van een graad van ernst zoals vereist door 

artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, zoals geïnterpreteerd door het 

Europees Hof van de Rechten van de Mens dat een aandoening eist die levensbedreigend is gezien de 

kritieke gezondheidstoestand of het zeer vergevorderd stadium van de ziekte. (EHRM 27 mei 2008, 

Grote Kamer, nr. 26565/05, N v. United Kingdom; EHRM 2 mei 1997, nr. 30240/96, D. v. United 

Kingdom.) 

Uit het medisch dossier blijkt geen directe bedreiging voor het leven van betrokkene, er is geen enkel 

vitaal orgaan aangetast en de aangehaalde psychologische toestand van betrokkene vereist geen 

spéciale beschermingsmaatregelen. 

Uit de beschikbare medische gegevens blijkt geen aandoening die een reëel risico inhoudt voor het 

leven of de fysieke integriteit van betrokkene, noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen behandeling is in het land van herkomst of 

het land waar hij verblijft. Derhalve is er vanuit medisch standpunt geen bezwaar tegen een terugkeer 

naar het land van herkomst of het land waar hij verblijft. 

Ik stel bijgevolg vast dat er geen sprake is van een ziekte zoals voorzien in §1, eerste lid van Artikel 9ter 

van de wet van 15 december 1980 en die aanleiding kan geven tot het bekomen van een machtiging tot 

verblijf in het Rijk op grond van genoemd Artikel.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekers voeren in een enig middel 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 de artikelen 2 en 3 

van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 

(hierna: de wet van 29 juli 1991), van de artikelen 9ter en 62 van de Vreemdelingenwet, van het 

motiveringsbeginsel, van het proportionaliteitsbeginsel, van “het principe van een behoorlijke 

administratie”, van “het principe volgens dewelke de administratieve overheid het geheel van de 

pertinente elementen eigen aan een zaak in overweging dient te nemen wanneer zij een beslissing 

neemt” en van “het principe van het geloof gehecht aan de aktes”. Tevens betogen zij dat er sprake is 

van een manifeste beoordelingsfout. 

 

Zij verstrekken volgende toelichting bij het middel: 

 

“1. Schending van het artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Bescherming van de Rechten van de 

Mens en de fundamentele vrijheden 

Er dient aan te worden herinnerd dat overeenkomstig het laatste artikel van het Europees Verdrag voor 

de Bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden, wie dan ook die valt onder 

de jurisdictie van de Staat, het genot moet krijgen van de rechten die daarbij horen. Het verbod tot 

onmenselijke en vernederende behandelingen, is dus eveneens van toepassing op vreemde 

onderhorigen die zich op het Belgisch territorium bevinden, zonder dat vereist is om daarenboven zicht 

te hebben op de situatie, regulier of niet, van de geïnteresseerde (zie C.E., arrest n° 82.698 van 5 

oktober 1999). 

Volgens de jurisprudentie van de Raad van State, kan de administratie, wanneer er medische redenen 

ingeroepen worden ter ondersteuning van een aanvraag tot machtiging van het verblijf, ze niet omzeilen. 

De administratie moet overgaan tot een grondig onderzoek van de medische situatie van de 

vreemdeling door « de noodzakelijke onderzoeken » te verrichten, teneinde volledig op de hoogte te zijn 

van de situatie van de persoon, waarvan de gezondheidsstaat voorgesteld wordt als zijnde deficiënt en 
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om in staat te zijn om zich uit te spreken "in perfecte kennis van zaken" (zie Raad van State, arrest n° 

91.709 van 19 december 2000, vrije vertaling). 

Inderdaad, de Raad van State heeft beschouwt dat « het de autoriteit toebehoort die gevat is door een 

aanvraag tot machtiging (...) van het verblijf om een medische reden (...) om de omstandigheden van de 

zaak te appreciëren in het licht van de sanitaire en sociale situatie van het land van bestemming, maar 

eveneens in het licht van de gevolgen van de maatregel van verwijdering op de gezondheid van de 

geïnteresseerde » (Raad van State, arrest n° 82.698 van 5 oktober 1999, vrije vertaling). 

Welnu, in huidig geval, is de administratie niet overgegaan tot één van deze onderzoekingen. 

Inderdaad, noch de bestreden beslissing, noch het rapport opgesteld door de Dokter [J. M.] op datum 

van 6 februari 2014 verduidelijken of deze laatste eveneens een psychiater is. 

Welnu, in het kader van zijn aanvraag tot regularisatie van het verblijf voor medische redenen, heeft de 

verzoeker meerdere medische getuigschriften en certificaten voorgelegd opgesteld door zijn 

behandelende psychiater, de Dokter [O. B. Y.], getuigschriften en certificaten die verduidelijken dat : 

- de verzoeker lijdt aan een post-traumatische stress en aan een ernstige depressieve episode met een 

risico tot het overgaan tot de auto-agressieve daad ; 

- de gezondheidsstaat van de verzoeker genoodzaakt een lange medicamenteuze en psychothera-

peutische tenlastename alvorens een hernam van de professionele activiteit te kunnen vooropstellen ; 

- de verzoeker dient op regelmatige wijze te worden opgevolgd ter raadpleging in de psychiatrie ; 

- hij dient opgevolgd te worden gedurende drie volledige jaren door een psychiater ; 

- er bestaat geen alternatief voor de vooropgestelde behandeling ; 

- de mogelijke complicaties zijn een chronificatie en een totaal verlies van de autonomie ; 

- de prognose zonder behandeling is slecht ; 

- de actuele gezondheidsstaat van de verzoeker stelt niet in staat om te reizen naar zijn land van 

herkomst vermits deze gezondheidsstaat gebonden is aan de traumatiserende gebeurtenissen 

ondergaan in het land van herkomst ; 

- in geval van terugkeer van de verzoeker naar zijn land van herkomst, loopt de gezondheidsstaat van 

de verzoeker het risico op verergering. 

Bovendien, en ten einde om zijn aanvraag tot regularisatie van het verblijf voor medische redenen te 

actualiseren, heeft de verzoeker aan de bevoegde dienst van de Dienst voor Vreemdelingenzaken, 

volgende documenten gecommuniceerd : 

a. Type medisch certificaat vervolledigd en ondertekend door de Dokter [O. B. Y.], psychiater, op 

datum van 2 juni 2013 

In dit medisch certificaat, verduidelijkte de Dokter [O. B. Y.] dat : 

-  de verzoeker lijdt aan een staat van post-traumatische stress van sterke intensiteit en aan een 

ernstige depressieve episode ; 

- de verzoeker is onder medicatie ; 

- de verzoeker dient opgevolgd te worden door een psychiater gedurende 3 jaar ; 

- de eventuele gevolgen en complicaties van het stopzetten van de behandeling zouden een verergering 

zijn van de actuele symptomen met een risico tot het overgaan tot de auto-agressieve daad; 

- het is noodzakelijk dat de verzoeker geniet van een tenlastename op de lange duur om een complete 

remissie te kunnen bekomen ; 

- het is noodzakelijk dat de verzoeker opgevolgd zou worden op regelmatige basis ter raadpleging door 

een psychiater. 

b. Gecircumstancieerd medisch certificaat vervolledigd en ondertekend door de Dokter [O. B. Y.], 

psychiater, op datum van 2 juni 2013 

In dit medisch certificaat, verduidelijkte de Dokter [O. B. Y.] dat : 

- er bestaat geen alternatief voor de beoogde behandeling ;  

- de prognose zonder behandeling is slecht ; 

- de verzoeker kan niet reizen naar zijn land van herkomst vermits zijn huidige gezondheidsstaat 

gebonden is aan de traumatiserende gebeurtenissen ondergaan in het land van herkomst ; 

- de risico's voor de gezondheidsstaat van de verzoeker in geval van terugkeer naar zijn land van 

herkomst zou een verergering zijn van zijn gezondheidsstaat. 

In de verschillende medische certificaten opgesteld door de Dokter [O. B. Y.], psychiater, is er duidelijk 

aangegeven dat : 

- de verzoeker lijdt aan een staat van post-traumatische stress van sterke intensiteit en aan een ernstige 

depressieve episode ; 

- de verzoeker is onder medicatie ; 

- de verzoeker dient opgevolgd te worden door een psychiater gedurende 3 jaar ; 

- de eventuele gevolgen en complicaties van het stopzetten van de behandeling zouden een verergering 

zijn van de actuele symptomen met een risico tot het overgaan tot de auto-agressieve daad; 
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- het is noodzakelijk dat de verzoeker geniet van een tenlastename op de lange duur om een complete 

remissie te kunnen bekomen ; 

- het is noodzakelijk dat de verzoeker opgevolgd zou worden op regelmatige basis ter raadpleging door 

een psychiater ; 

- er bestaat geen alternatief voor de beoogde behandeling ;  

- de prognose zonder behandeling is slecht ; 

- de verzoeker kan niet reizen naar zijn land van herkomst vermits zijn huidige gezondheidsstaat 

gebonden is aan de traumatiserende gebeurtenissen ondergaan in het land van herkomst ; 

- de risico's voor de gezondheidsstaat van de verzoeker in geval van terugkeer naar zijn land van 

herkomst zou een verergering zijn van zijn gezondheidsstaat. 

In dit opzicht, dient de aandacht van de Raad gevestigd te worden op de inhoud van het Arrest n° 

86.362 uitgesproken door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op datum van 28 augustus 2012. 

Arrest dat verduidelijkt dat : 

«(...) 

Deze medische getuigschriften en certificaten behouden dus, onafhankelijk van de vraag van de zorgen 

en van de behandeling van de ingeroepen psychiatrische stoornissen, de identificatie van een 

tegenindicatie gebonden aan de geografische oorsprong van de stoornissen. 

De Raad stelt vast, dat verwijzend naar het advies van de functionaris- geneesheer in de motivatie van 

de beslissing, hetgeen zich beperkt tot het onderzoeken van dit aspect van de aanvraag onder de 

invalshoek van de geneesmiddelen, behandelingen en van de capaciteit om te reizen naar het land van 

herkomst, komt de verdedigende partij in geen geval tegemoet aan de opgeworpen problematiek 

gebonden aan de terugkeer van de verzoekende partij naar zijn land van herkomst. 

In de mate dat er een tegenindicatie tot een terugkeer naar het land van herkomst duidelijk werd 

uitgesproken ter ondersteuning van de aanvraag tot machtiging van het verblijf en dat de beslissing 

geluidloos blijft wat dit betreft, kan de Raad niet vaststellen dat er niet geantwoord werd in termen van 

motivatie. ». (vrije vertaling). 

Een identieke redenering dient gevolgd te worden in huidig geval, de geneesheer-raadsman van de 

Dienst voor Vreemdelingenzaken hebbende geenszins aandacht geschonken aan de indicaties, 

nochtans duidelijk, van de psychiater die de verzoekster opvolgt sinds meerdere jaren, deze hebbende 

duidelijk aangegeven, dat de verzoeker niet kan reizen naar zijn land van herkomst vermits zijn huidige 

gezondheidsstaat gebonden is aan de traumatiserende gebeurtenissen ondergaan in het land van 

herkomst en dat de risico's voor de gezondheidsstaat van de verzoeker in geval van een terugkeer naar 

het land van herkomst, een verergering zou zijn van zijn gezondheidsstaat. 

Wat dit betreft, dient de aandacht van de Raad gevestigd te worden op de motivering van het advies van 

de geneesheer-attaché gevoegd aan de bestreden beslissing. 

Inderdaad, dit advies vermeld enkel dat : 

« Dit medisch dossier laat niet toe het bestaan vast te stellen van een graad van ernst zoals vereist door 

artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, zoals geïnterpreteerd door het 

Europees Hof van de Rechten van de Mens dat een aandoening eist die levensbedreigend is gezien de 

kritieke gezondheidstoestand of het zeer vergevorderd stadium van de ziekte (EHRM 27 mei 2008, 

Grote Kamer, nr. 26565/05, N. V. United Kingdom; EHRM 2 mei 1997, nr. 30240/96, D. V. United 

Kingdom). 

Uit het medisch dossier blijkt geen directe bedreiging voor het leven van betrokkene, er is geen enkel 

vitaal orgaan aangetast en de aangehaalde psychologische toestand van betrokkene vereist geen 

spéciale beschermingsmaatregelen.”. 

Welnu, en zoals dit werd aangetoond hiervoor, komt het advies van de geneesheer-raadsman gevoegd 

aan de bestreden beslissing geenszins overeen met de verschillende elementen behouden in de talrijke 

medisch certificaten en rapporten voorgelegd ter ondersteuning van de aanvraag tot regularisatie van 

het verblijf voor medische redenen ingediend door de verzoeker. 

Welnu, en dit in tegenstelling tot hetgeen de geneesheer-attaché heeft aangegeven in zijn medisch 

advies : 

- de psychiatrische opvolging van de verzoeker essentieel is; dit blijkt duidelijk uit de verschillende 

medische certificaten opgesteld door de Dokter [O. B. Y.], psychiater ; welnu, de vraag van de 

beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de psychiatrische zorgen in het land van herkomst van de 

verzoeker kwam geenszins aan bod in de beslissing waarvan sprake en / of in het medisch advies eraan 

gevoegd ; 

- de eventuele gevolgen en complicaties van het stopzetten van de behandeling zouden een verergering 

zijn van de actuele symptomen met het risico tot het overgaan tot de auto-agressieve daad ; het is dus 

totaal onjuist en in tegenstelling tot de verschafte medische stukken door de verzoeker in het kader van 

zijn aanvraag, van te beschouwen dat « Het betreft hier een niet- gecompliceerde anxiodepressieve 

toestand, klassiek in het kader van een vluchtelingenproblematiek, die in principe van zichzelf uitdooft 
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naarmate de tijd verstrijkt, en waarop noch medicatie noch psychotherapie vat heeft.”; in dit opzicht, 

dient er eveneens onderstreept te worden dat de Dokter [O. B. Y.] uitdrukkelijk verduidelijkt heeft, op 

meerdere ogenblikken, dat : 

o het noodzakelijk is dat de verzoeker geniet van een tenlastename op de lange duur om een complete 

remissie te bekomen ; het is noodzakelijk dat de verzoeker op regelmatige wijze opgevolgd zou worden 

ter raadpleging in de psychiatrie ;  

o er bestaat geen alternatief voor de beoogde behandeling ;  

o de prognose zonder behandeling is slecht ; 

o de verzoeker kan niet reizen naar zijn land van herkomst vermits zijn huidige gezondheidsstaat 

gebonden is aan de traumatiserende gebeurtenissen ondergaan in het land van herkomst ;  

o de risico's voor de gezondheidsstaat van de verzoeker in geval van terugkeer naar het land van 

herkomst zou een verergering zijn van zijn gezondheidsstaat. 

Welnu, door het ontbreken van het overgaan tot de nodige onderzoekingen, weerlegt de administratie 

niet op een serieuze manier het risico dat een verwijdering van het grondgebied, een onmenselijke en 

vernederende behandeling kan vormen in de zin van het artikel 3 van het Europees Verdrag voor de 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (Raad van State, arrest n° 

93.594 van 27 februari 2001). 

In huidig geval, en uit hetgeen hier vooraf gaat, blijkt er duidelijk dat door het nemen van de bestreden 

beslissing, de administratie het artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Bescherming van de 

Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden geschonden heeft. 

In dit opzicht, dient de aandacht van de Raad gevestigd te worden op de inhoud van het Arrest 

uitgesproken door de Raad van State op datum van 19 november 2013 (Arrest n° 225.523), Arrest in 

dewelke de Raad van State beslist heeft dat : 

“(...) Beschouwende dat uit hetgeen vooraf gaat voortvloeit, dat het verplaatsen van het artikel 155, b), 

van de Directieve 2004/83/CE, dat in substantie overeenkomt met het artikel 3 van het Europees 

Verdrag voor de Bescherming van de Rechten van de Mens en van de fundamentele vrijheden, in het 

Belgisch juridisch order, door het invoegen, met name, van het artikel 9ter van de wet van 15 december 

1980, heeft de wetgever duidelijk en op legitieme wijze ervoor gekozen om het voordeel van deze 

bepaling te voorbehouden voor de vreemdelingen indien « ernstig ziek », dat hun verwijdering een 

schending zou inhouden van het voorgenoemde artikel 3 van het Europees Verdrag voor de 

Bescherming van de Rechten van de Mens en dat hij gewenst heeft dat het onderzoek van de aanvraag 

tot machtiging van het verblijf ingediend op deze basis, gebeurt in conformiteit met de onderrichtingen 

van de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Bescherming van de Rechten van de Mens met 

betrekking tot deze conventionele bepaling ; dat het feit dat het artikel 9ter drie « specifieke hypotheses 

» beoogt van ziektes, heeft niet tot gevolg dat het een verschillend toepassingsgebied zou hebben dan 

deze van het artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Bescherming van de Rechten van de Mens en 

de fundamentele vrijheden ; dat inderdaad, overeenkomstig met de jurisprudentie van het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens, deze drie types van ziekte, wanneer zij een bepaalde graad van 

ernstigheid bereiken, ze in staat zijn om overeen te komen met de previsies van het voorgenoemde 

artikel 3, bestaande uit een werkelijk risico voor het menselijke leven (...), ofwel een werkelijk risico voor 

de fysieke integriteit, ofwel bestaande uit een ander risico op een onmenselijke of vernederende 

behandeling ; 

(...) 

De vereiste van een bepaalde graad van ernstigheid van de ziekte, vloeit voort uit dezelfde termen dan 

het artikel 9ter, lste §, lste alinéa, wanneer de wetgever spreekt over een « dergelijke ziekte » - het is te 

zeggen zodanig ernstig op dit punt - dat zij een « werkelijk risico » met zich meebrengt voor zijn leven of 

voor zijn fysieke integriteit of een « werkelijk risico » op een onmenselijke of vernederende behandeling ; 

dat de toepassing, tot  tweemaal toe, van de uitdrukking van een « werkelijk risico », verwijst zonder 

twijfel, naar analogie, naar de criteria toegepast door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in 

de appreciatie van de geweldplegingen aan het artikel 3 van het Europees Verdrag voor de 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden; ». (vrije vertaling) 

In huidig geval, heeft de Dokter [O. B. Y.], psychiater, op meerdere ogenblikken, onderstreept dat : 

- de psychiatrische opvolging van de verzoeker essentieel is; dit blijkt duidelijk uit de verschillende 

medische certificaten opgesteld door de Dokter [O. B. Y.], psychiater ; 

- de eventuele gevolgen en complicaties van het stopzetten van de behandeling zouden een verergering 

zijn van de actuele symptomen met het risico tot het overgaan tot de auto-agressieve daad ; het is dus 

totaal onjuist en in tegenstelling tot de verschafte medische stukken door de verzoeker in het kader van 

zijn aanvraag, van te beschouwen dat « Het betreft hier een niet- gecompliceerde anxiodepressieve 

toestand, klassiek in het kader van een vluchtelingenproblematiek, die in principe van zichzelf uitdooft 

naarmate de tijd verstrijkt, en waarop noch medicatie noch psychotherapie vat heeft.”, in dit opzicht, 
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dient er eveneens onderstreept te worden dat de Dokter [O. B. Y.] uitdrukkelijk verduidelijkt heeft, op 

meerdere ogenblikken, dat : 

o het noodzakelijk is dat de verzoeker geniet van een tenlastename op de lange duur om een complete 

remissie te bekomen ; het is noodzakelijk dat de verzoeker op regelmatige wijze opgevolgd zou worden 

ter raadpleging in de psychiatrie ;  

o er bestaat geen alternatief voor de beoogde behandeling ;  

o de prognose zonder behandeling is slecht ; 

o de verzoeker kan niet reizen naar zijn land van herkomst vermits zijn huidige gezondheidsstaat 

gebonden is aan de traumatiserende gebeurtenissen ondergaan in het land van herkomst ;  

o de risico's voor de gezondheidsstaat van de verzoeker in geval van terugkeer naar het land van 

herkomst zou een verergering zijn van zijn gezondheidsstaat. 

Uit hetgeen vooraf gaat vloeit voort, dat overeenkomstig met de onderrichtingen van het Arrest 

uitgesproken door de Raad van State op datum van 19 november 2013, de medische problemen van de 

verzoeker, zoals aangegeven in de talrijke medische certificaten gevoegd in bijlage aan de aanvraag tot 

regularisatie van het verblijf voor medische redenen, wel degelijk de graad van ernstigheid bereiken 

zoals voorzien in het artikel 3 van het EVRM, deze psychiatrische affecties vormende een « werkelijk 

risico voor het menselijke leven (...), ofwel een werkelijk risico voor de fysieke integriteit, ofwel een 

ander risico op een onmenselijke of vernederende behandeling. ». 

In dit opzicht, dient er nuttig verwezen te worden naar het Arrest N. t. Verenigd Koninkrijk (verzoek n° 

26565/05- Arrest van 27 mei 2008), dat verduidelijkt dat « Overeenkomstig met de jurisprudence van het 

Hof om onder de bepalingen van het artikel 3 te behoren, moet een slechte behandeling een zekere 

mate van ernstigheid hebben bereikt. De appreciatie van dit minimum is relatief ; het hangt af van het 

geheel van de gegevens ter zake, met name van de duurtijd van de behandeling en van haar fysieke of 

mentale gevolgen, alsook, soms, van het geslacht, de leeftijd en de gezondheidsstaat van het 

slachtoffer (...). Het lijden verbonden aan een ziekte die op natuurlijke wijze ontstaat, of het nu fysiek of 

mentaal is, kan behoren tot het toepassingsgebied van het artikel 3 indien ze zich bevindt of zich kan 

bevinden deel uit te maken van een behandeling — dat deze het gevolg is van de condities van 

detentie, van verwijdering of van andere maatregelen - waarvoor de autoriteiten verantwoordelijk voor 

gehouden kunnen worden. ». (vrije vertaling) 

In huidig geval, heeft de Dokter [O. B. Y.], psychiater, duidelijk onderstreept dat de verzoeker lijdt aan 

een staat van post- traumatische stress van sterke intensiteit en aan een ernstige depressieve episode, 

dat de eventuele gevolgen en complicaties van het stopzetten van de behandeling een verergering 

zouden zijn van de actuele symptomen met een risico tot het overgaan tot de auto-agressieve daad, dat 

het noodzakelijk is dat de verzoeker geniet van een tenlastename op de lange duur om een complete 

remissie te kunnen bekomen, dat het noodzakelijk is dat de verzoeker opgevolgd zou worden op 

regelmatige basis ter raadpleging door een psychiater, dat er geen alternatief bestaat voor de beoogde 

behandeling, dat de prognose zonder behandeling slecht is, dat de verzoeker niet kan reizen naar zijn 

land van herkomst vermits zijn huidige gezondheidsstaat gebonden is aan de traumatiserende 

gebeurtenissen ondergaan in het land van herkomst en dat de risico's voor de gezondheidsstaat van de 

verzoeker in geval van terugkeer naar zijn land van herkomst een verergering zouden zijn van zijn 

gezondheidsstaat. 

Het is dus niet uitgesloten, overeenkomstig met het Arrest N. t. Verenigd- Koninkrijk (verzoek n° 

26565/05 - Arrest van 27 mei 2008) dat de terugkeer van de verzoeker naar de Federatie van Rusland - 

Kabardino- Balkarië een schending inhoudt van het artikel 3 van het EVRM, de Federatie van Rusland - 

Kabardino- Balkarië zijnde de plaats die geleid heeft tot de traumatismen ondergaan door de verzoeker. 

Men kan niet anders dan vast te stellen, op algemene wijze, dat de geneesheer-raadsman van de 

Dienst voor Vreemdelingenzaken op geen enkele manier rekening heeft gehouden met de verschafte 

uitleg door de Dokter [O. B. Y.] voor wat betreft de ernstigheid van het PTSS waaraan de verzoeker lijdt 

en heeft beschouwd dat Het vermelde suïcidegevaar is louter hypothetisch en speculatief er werden 

geen reële pogingen in die zijn geobjectiveerd. Het betreft hier een niet- gecompliceerde 

anxiodepressieve toestand, klassiek in het kader van een vluchtelingenproblematiek, die in principe van 

zichzelf uitdooft naarmate de tijd verstrijkt, en waarop noch medicatie noch psychotherapie vat heeft. ". 

Welnu, en zoals dit reeds aangetoond werd hiervoor, komt het advies van de geneesheer-raadsman 

gevoegd aan de bestreden beslissing, geenszins overeen met de verschillende elementen behouden in 

de talrijke medische certificaten en rapporten opgesteld door de Dokter [O. B. Y.], psychiater, 

voorgelegd door de verzoekster ter ondersteuning van haar aanvraag tot regularisatie van het verblijf 

voor medische redenen. 

Uit hetgeen vooraf gaat vloeit voort dat noch de bestreden beslissing, noch het medisch advies dat 

eraan gevoegd is geldig en adequaat gemotiveerd zijn. 

Tenslotte, dient de bestreden beslissing te worden nietigverklaard. 
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3. Schending van het principe van een behoorlijke administratie, van de ontbrekende, inexacte, 

onvoldoende en contradictorische motivering en, vanaf dan, van het gebrek aan toegelaten wettelijke 

motieven, van het zorgvuldigheidsprincipe en van de manifeste appreciatiefout 

a) In theorie 

Het principe van een behoorlijke administratie omvat meerdere noties en verplicht de administratie, 

meer bepaald de Dienst voor Vreemdelingenzaken, om haar beslissingen te nemen met inachtneming 

van een zeker aantal principes (zie Y. VAN MENSEL, « Het Beginsel van behoorlijk bestuur », Kluwer, 

1990, p. 10 en volgende). 

De administratie moet met name de rechten van verdediging, de regel van een evenwichtige procedure, 

de noodzaak tot onpartijdigheid en het minutieus voorbereiden van administratieve beslissingen 

respecteren. 

Het principe van een behoorlijke administratie moet ook in samenhang gelezen worden met de principes 

van het voorzichtig en minutieus omgaan van de administratie, wanneer ze zich uitspreekt over een 

zaak, door de nodige maatregelen te treffen en het zoveel als mogelijk bijeen verzamelen van informatie 

relatief aan de zaak. 

Dat de Raad van State geoordeeld heeft dat het middel getrokken uit de schending van het beginsel van 

behoorlijk bestuur gegrond is wanneer wordt vastgesteld dat « de tegenpartij de bestreden beslissing 

genomen heeft (...) zonder kennis te nemen van de vorderingstoestand van het project ; dat wanneer ze 

zich had ingelicht in dit opzicht bij de aanvragers of hun Raad, ze vernomen zou hebben dat het project 

in kwestie op gang was om gerealiseerd te worden » (v. C.E. n° 77.273, 30.11.1998, vrije vertaling). 

b) Het artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Bescherming van de Rechten van de Mens en de 

fundamentele vrijheden en de plichten van de administratie 

1°) Schending door de administratie van haar verplichting om te antwoorden on de aanvraag van de 

vreemdeling 

In huidig geval, heeft de verzoeker, in zijn aanvraag gegrond op het artikel 9ter van de wet van 15 

december 1980, meerdere elementen opgeworpen met betrekking tot zijn ernstige psychiatrische 

problemen (zie hiervoor). 

Welnu, niet alleen de verschillende medische certificaten en documenten zijn niet correct en volledig 

onderzocht door de tegenpartij in de bestreden beslissing, maar bovendien, heeft de tegenpartij het niet 

nuttig geacht om de verzoeker te laten onderzoeken door een gespecialiseerde geneesheer- raadsman. 

Welnu, volgens de jurisprudence van de Raad van State, moet vanaf dat er medische motieven worden 

ingeroepen ter ondersteuning van een aanvraag tot machtiging van het verblijf, de Minister van 

Binnenlandse Zaken hierop antwoorden (zie Raad van State, arrest n° 79.089 van 4 maart 1999). 

De administratie moet rekening houden met alle informatie die haar is gecommuniceerd geweest door 

de vreemdeling. 

Welnu, dit is niet het geval geweest in huidig geval, omdat de tegenpartij absoluut geen rekening heeft 

gehouden met de medische informatie, komende van de Dokter [O. B. Y.], psychiater die de verzoeker 

sinds meerdere jaren opvolgt (zie hiervoor). 

Bovendien, kan men niet anders dan vast te stellen dat ondanks de duidelijke voorzichtigheid 

geformuleerd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in haar Arrest van 4 maart 2011, 

geformuleerde voorzichtigheid dat een algemene draagwijdte heeft met betrekking tot de vraag naar de 

vereiste van het onderzoeken van een aanvrager tot regularisatie van het verblijf voor medische 

motieven door een gespecialiseerde geneesheer-raadsman in het geval dat de medische certificaten 

opgesteld door een psychiater worden voorgelegd, heeft de geneesheer-attaché van de Dienst voor 

Vreemdelingenzaken het niet nuttig geacht om, alvorens zijn advies op te stellen ter attentie van de 

gespecialiseerde sectie van de Dienst voor Vreemdelingenzaken, om het advies in te winnen van een 

psychiater. 

In dit opzicht, dient de aandacht van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gevestigd te worden op 

het feit dat, in haar Arrest van n° 57.377 van 4 maart 2011, de Raad verduidelijkt heeft dat : 

« De ambtenaar-geneesheer die tot een conclusie komt die lijnrecht ingaat tegen een standpunt van een 

gespecialiseerd geneesheer, mag dan ook verwacht worden dat hij, in die specifieke situatie, niet louter 

op zijn eigen kwalificaties vertrouwt. In voorliggende zaak, rekening houdende met de hoger vermelde 

gegevens, dient dan ook te worden besloten dat ambtenaar- geneesheer het zorgvuldigheidsbeginsel 

heeft miskend door een bekomend advies in te winnen van een andere gespecialiseerde geneesheer, in 

casu een psychiater, alvorens een advies te verlenen omtrent de medische situatie van eerste 

verzoeker. 

Dat verweerder zich heeft gebaseerd op een advies dat op onzorgvuldige wijze is tot stand gekomen 

dient te worden besloten dat deze beslissing zelf ook met miskenning van het zorgvuldigheidsbeginsel is 

gekomen. ». 

Deze jurisprudentie, uitgesproken in een gelijkaardig geval dan deze van de verzoekster, moet uiteraard 

worden opgevolgd in huidig geval. 



  

 

RvV X - Pagina 9 van 26 

Men kan niet anders dan vast te stellen dat de Dienst voor Vreemdelingenzaken op geen enkele manier 

rekening heeft gehouden met deze "voorzichtigheid" en op geen enkele manier, beroep heeft gedaan op 

een psychiater, alvorens zijn bestreden beslissing te nemen, om de medische documenten te 

onderzoeken voorgelegd door de verzoeker en, in dat geval, om over te gaan tot het onderzoek van 

deze laatste. 

2°) Schending door de administratie van haar verplichting om te oordelen in perfecte kennis van zaken 

De administratie moet overgaan tot een grondig onderzoek van de medische situatie van de 

vreemdeling door « de noodzakelijke onderzoekingen » te verrichten, zodat men volledig op de hoogte 

is van de situatie van de persoon waarvan de gezondheidsstaat als deficiënt wordt voorgesteld en om in 

staat te zijn om zich te kunnen uitspreken "in perfecte kennis van zaken" (zie Raad van State, arrest n° 

91.709 van 19 december 2000). 

De Raad van State heeft aldus geoordeeld dat "het toebehoort aan de autoriteit die gevat is met een 

aanvraag tot machtiging of van prerogatie van verblijf om medische reden of wanneer ze een maatregel 

van verwijdering vooropstelt, om de omstandigheden van de zaak te appreciëren in het licht van de 

sanitaire en sociale situatie van het land van bestemming, maar eveneens in het licht van de gevolgen 

van de maatregel van verwijdering op de gezondheid van de geïnteresseerde » (zie Raad van State, 

arrest n° 82.698 van 5 oktober 1999, vrije vertaling). 

De administratie moet er dus op toezien dat de vreemdeling in staat is om de reis af te leggen naar zijn 

land van herkomst. Indien dit het geval is, zal het haar toekomen om de beschikbaarheid en de 

toegankelijkheid van de noodzakelijke zorgen te onderzoeken, die de staat van de vreemdeling 

vereisen. Indien men niet overgaat tot de noodzakelijke onderzoekingen, kan de administratie het risico 

dat een verwijdering van het territorium een onmenselijke en vernederende behandeling kan vormen in 

de zin van het artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Bescherming van de Rechten van de Mens 

en de fundamentele vrijheden, niet op een serieuze manier weerleggen (zie Raad van State, arrest n° 

93.594 van 27 februari 2001 : de administratie had zich niet ingelicht over de toegankelijkheid van de 

noodzakelijke geneesmiddelen die vereist waren voor het medisch opvolgen van de geïnteresseerde). 

In huidig geval, zijn deze diverse onderzoekingen niet uitgevoerd geweest door de tegenpartij, die dus 

niet op een serieuze manier het risico, voor de verzoeker, heeft weerlegd om een onmenselijke en 

vernederende behandeling te ondergaan in de zin van het artikel 3 van het Europees Verdrag voor de 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden, in geval van gedwongen 

terugkeer naar de Federatie van Rusland - Republiek van Kabardino - Balkarië. 

Inderdaad, zoals dit reeds hiervoor aangetoond werd, zijn de medische problemen van de verzoeker, 

zodanig als aangegeven in de talrijke medische certificaten gevoegd in bijlage aan haar aanvraag tot 

regularisatie van het verblijf voor medische redenen, de graad van ernstigheid duidelijk bereikende zoals 

voorzien door het artikel 3 van het EVRM, deze psychiatrische affecties vormen een « werkelijk risico 

voor het menselijke leven (...), ofwel een werkelijk risico voor de fysieke integriteit, ofwel een ander 

risico op een onmenselijke of vernederende behandeling. ». 

De geneesheer-raadsman van de Dienst voor Vreemdelingenzaken beschouwt in zijn advies gevoegd in 

bijlage aan de bestreden beslissing dat « Uit het medisch dossier blijkt geen directe bedreiging voor het 

leven van betrokkene, er is geen enkel vitaal orgaan aangetast en de aangehaalde psychologische 

toestand van betrokkene vereist geen spéciale beschermingsmaatregelen. 

Uit de beschikbare medische gegevens blijkt geen aandoening die een reëel risico inhoudt voor het 

leven of de fysieke integriteit van betrokkene, noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen behandeling is in het land van herkomst of 

het land waar hij verblijft. Derhalve is er vanuit medisch standpunt geen bezwaar tegen een terugkeer 

naar het land van herkomst of het land waar hij verblijft. ". 

Welnu, volgens de Dokter [O. B. Y.], psychiater, 

o is het noodzakelijk dat de verzoeker geniet van een tenlastename op de lange duur om een complete 

remissie te bekomen ; het is noodzakelijk dat de verzoeker op regelmatige wijze opgevolgd zou worden 

ter raadpleging in de psychiatrie ;  

o bestaat er geen alternatief voor de beoogde behandeling ;  

o de prognose zonder behandeling slecht is; 

o de verzoeker niet kan reizen naar zijn land van herkomst vermits zijn huidige gezondheidsstaat 

gebonden is aan de traumatiserende gebeurtenissen ondergaan in het land van herkomst ;  

o de risico's voor de gezondheidsstaat van de verzoeker in geval van terugkeer naar het land van 

herkomst zouden een verergering zijn van zijn gezondheidsstaat. 

Bovendien, volgens het rapport opgesteld op datum van 20 april 2009, door de Zwitserse Organisatie 

voor Hulp aan Vluchtelingen en gecommuniceerd in bijlage aan de aanvraag tot regularisatie van het 

verblijf ingediend door de verzoeker : 

« «In Rusland, zijn de rechten van personen die lijden aan psychische problemen voorgeschreven door 

de « Wet op de psychiatrische hulp en op de garantie van de rechten van de burger die geniet van 
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dergelijke hulp » (aangenomen op 22 augustus 2004). Het eerste artikel van de wet schrijft voor dat « de 

psychiatrische hulp gegarandeerd is voor iedere persoon die lijdt aan psychiatrische problemen. De hulp 

wordt geboden volgens de principes van de menselijkheid, van gerechtigheid en van het respect van de 

rechten van de mens ». 

De ambtshalve internering is louter mogelijk door middel van een beslissing van het tribunaal. 

Dit gezegd zijnde, zijn specialisten van de rechten van de mens, meer in het bijzonder van de 

internationale organisatie « Mental Disablity Advocacy Center », van oordeel dat de situatie van 

patiënten die lijden aan psychiatrische problemen van zeer zorgwekkende aard is en hebben in dit 

domein een groot aantal van schendingen van de rechten van de mens hebben geobserveerd. De 

organisatie onderstreept dat de attitude die heerste ten tijde van de Sovjet-Unie gebleven is, langs één 

zijde, met betrekking tot de medische behandeling en, anderzijds, wat betreft de sociale stigmatisering 

van personen bij wie een psychische ziekte werd gediagnosticeerd. Bij dit komt nog bovenop de 

onwetendheid over hetgeen zich afspeelt achter de gesloten muren van de asielen. Er bestaan geen 

nationale statistieken met betrekking tot de personen die verblijven in dergelijke instituties. Men 

beschouwt dat honderdduizenden personen die lijden aan mentale of sensoriële problemen er zouden 

zijn opgesloten voor levenslang. Voor de wetgever, zijn de thema's zoals de psychische ziekte en de 

mentale problemen, hoegenaamd geen prioriteit. De meer en meer restrictieve wetten met betrekking tot 

de activiteiten van niet-gouvernementele organisaties, verhindert de burgermaatschappij om kennis te 

nemen van dit misbruik. Bovendien, hebben de rechters een dergelijke eerbied voor de psychiaters dat 

de beslissingen met betrekking tot de ontneming van de vrijheid, in de meerderheid van de gevallen 

steunt op het psychiatrisch advies, zonder echte motivering. 

In de Federatie van Rusland, is de behandeling van personen met psychische problemen 

gecentraliseerd in instituties, dit wil zeggen dat dit grotendeels plaats heeft in klinieken, centra's en 

andere publieke instituties en niet in medische privé-kabinetten. » 

Volgens het rapport opgesteld door OIM in juni 2012 : 

« 1. General Information: health care system In the Russian Federation medical care is provided both by 

the state and by private medical institutions. The majority of current medical institutions are run by the 

state; however the private sector is developing rapidly. Nevertheless, the situation with the health care in 

Russia is quite difficult: it is insufficiently financed from the state budget - at the half of the amount 

required, according to the Minister of Health and Social Development. About 80% of state medical 

institutions are financed from the regional and/or municipal budgets which do not have enough financial 

resources for it and cannot secure a high-level medical care. Medical equipment is usually obsolete; 

basic medical institutions are understaffed, as only 60% of the required staff is employed. As a result, 

the quality of free of charge medical service decreases. 

(...) (stuk 3). 

Bovendien, volgens het Rapport opgesteld, op datum van 5 oktober 2011, door de Zwitserse 

Organisatie voor Hulp aan Vluchtelingen : 

«De situatie van de gezondheidszorg en meer bepaald de vraag naar de toegang van de 

gezondheidszorg in Rusland is problematisch. Indien officieel alle personen die ervan verdacht worden 

van medische zorgen te krijgen, waar ze op kosteloze wijze nood aan hebben, wordt dit in de praktijk 

vaak niet gerealiseerd. Inderdaad, ten einde de medische zorgen op een kosteloze wijze te verkrijgen, 

dient de persoon officieel geregistreerd te worden op zijn residentieplaats, naar aanleiding van dewelke 

zij de verplichte ziekteverzekering (betalend) kan onderschrijven. De persoon heeft vervolgens het recht 

van zich kosteloos te laten genezen maar enkel op een plaats waar ze geregistreerd is of waar ze haar 

ziekteverzekering heeft onderschreven. Het is louter in het geval dat de noodzakelijke behandelingen 

niet beschikbaar zijn op de residentieplaats, date en transfert naar een andere stad of regio in theorie 

mogelijk is nochtans in de werkelijkheid, worden de patiënten afkomstig van Tsjetsjenië bijvoorbeeld, 

niet getransfereerd naar andere steden, en dit, terwijl dat hun gezondheidsstaat zeer ernstig is. 

Zelfs wanneer de behandelingen aanwezig zijn op een residentieplaats, moeten de patiënten in het 

algemeen een som geld betalen aan de dokters of verpleegsters om tenlaste genomen te worden. 

Volgens een verpleegster die werkt voor een oftalmologisch ziekenhuis van de Staat, de kosteloze 

zorgen zijn in het algemeen deze die de patiënten niet vereisen, terwijl de levensnoodzakelijke 

behandelingen van een patiënt betalend zijn. Een kosteloze medische behandeling lijkt enkel mogelijk te 

zijn wanneer een patiënt geniet van een voorkeursbehandeling omwille van zijn werk of van zijn functie 

in de administratie of wanneer hij leeft en is geregistreerd in een economisch sterkere regio. 

De financiële middelen uitgereikt door de Staat in de publieke gezondheidssector zijn onvoldoende en 

ongeveer 80 percent van de publieke medische instituties worden gefinancierd door regionale en 

gemeentelijke middelen, die echter niet de adequate financiële middelen hebben om deze taak op zich 

te nemen. De onder-financiering van de gezondheidssector, alsook de financiële crisis geleefd in 

Rusland sinds 1991, hebben eveneens gevolgen op de infrastructuren : in talrijke regio 's, beschikken 

verloederde ziekenhuizen over verouderd materiaal daterende van de Sovjetperiode. Bovendien, 
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beschikken de basis-medische instituties niet over voldoende personeel, de dokters zijn er vaak niet op 

een adequate manier gevormd en ze worden onderbetaald. 

De kwaliteit van de publieke gezondheidszorg is dus zeer sterk aangetast. Sinds de jaren 1970 is er een 

verval van de kwaliteit van de zorgen op te merken : indien Rusland op dat ogenblik door het OMS op 

de 22ste plaats in de wereld werd gezet met betrekking tot de kwaliteit en de toegankelijkheid van de 

gezondheidsdiensten, staat het land heden ten dage op de 130ste plaats. 

Een nieuwe privésector en betalend, ontoegankelijk voor de meerderheid van de mensen, heeft zich 

parallel ontwikkeld in de publieke sector en een systeem van twee versnellingen werd aldus gecreëerd. 

Aldus, Aleksandr Saversky, de directeur aan Patient's Rights Protection League, beschouwt dat de 

toegang tot de gezondheidszorg meer en meer verdeeld is in Rusland : de enkele personen die de 

middelen hebben om zich medische zorgen te kunnen betalen in privéklinieken of in het buitenland en 

de grote meerderheid van de bevolking wordt bijna aan hun lot overgelaten of verplicht van onder tafel 

te betalen aan de dokters ten einde tenlaste genomen te worden. 

Aan dit, dient men eveneens toe te voegen dat het probleem van regionale verschillen in de toegang en 

de beschikbaarheid van de gezondheidszorgen : indien in Moskou of in andere grote steden het 

mogelijk is om een groot palet aan medische zorgen (betalend) te vinden, genieten de personen 

wonend buiten de steden, niet over dezelfde rechten. 

In het Noord-Kaukasus, en meer bepaald in Tsjetsjenië, ontbreekt het de publieke gezondheidssector 

aan medisch basismateriaal en aan geneesmiddelen. Een rapport van de Oostenrijke Federale Minister 

van Binnenlandse Zaken, opgesteld in september 2009, vermeld de getuigenis van een professor van 

de Russische WetenschapsAcademie, die van mening is dat de beschikbare medische behandelingen 

in Tsjetsjenië zeer basisch zijn en hij brengt tevens het probleem naar voren van het gebrek aan 

gekwalificeerd en opgeleid personeel. Volgens Artsen Zonder Grenzen onder andere, hebben de 

veiligheidsproblemen eveneens een invloed op de beschikbaarheid van de medische zorgen.» 

(...) 

Het rapport van de seminarie over Tsjetsjenië georganiseerd door ACCORD en het UNHCR in 2007, 

schatte dat er in die periode, geen enkele mogelijkheid bestond tot behandeling van een PTSS in 

Tsjetsjenië, noch voor de burgers noch voor de voormalige soldaten of officieren. 

De resultaten van de zoektocht ondernomen door een contactpersoon die deze conclusie tegemoet 

kwam. Inderdaad, op huidig ogenblik, bestaat er geen gespecialiseerd centrum voor de behandeling van 

PTSS in Tsjetsjenië. Een vertegenwoordiger van de organisatie Artsen Zonder Grenzen werd 

geïnterviewd door onze contactpersoon en schatte in dat het zeer moeilijk zou worden om een persoon 

te behandelen in Tsjetsjenië met deze diagnose. Inderdaad, de enige beschikbare mentale 

gezondheidsprojecten in het Noorden van de Kaukasus op huidig ogenblik zijn : 

a. Een islamitisch project, dat volgens onze contactpersoon, niet kan gerangschikt worden als zijnde 

een gezondheidsproject date en medische therapie biedt maar dat eerder dient beschouwd te worden 

als zijnde een project met een sociale functie. 

b. Een programma van de International Medical Corps dat tot doel heeft om een psychosociale 

ondersteuning te bieden binnen de diensten van de primaire gezondheid van het Noorden van de 

Kaukasus. Het betreft echter een project dat een zeer basis ondersteuning verschaft die niet kan 

worden aangepast voor iemand die een professionele en psychiatrische of psychotherapeutische 

behandeling genoodzaakt. 

c. Een project van het Nederlandse AZG in de republiek van Ingoesjetië. Onze contactpersoon stelt 

dat het de dichtstbij zijnde plaats is om zich te laten behandelen. Nochtans, nemen de medische centra 

in Ingoesjetië enkel personen ten laste die resideren aldaar en weigeren om personen ten laste te 

nemen die resideren in een andere republiek. Dit is eveneens het geval in dit specifiek project. 

d. Volgens een tweede contactpersoon, zou er eveneens een project van een ONG bestaan in 

Tsjetsjenië voor de personen die het slachtoffer zijn geworden van een traumatisme. Nochtans, zou 

deze organisatie louter een basishulp van eerste hulp aanbieden en geen mogelijkheid tot 

psychotherapie. 

(...) 

Gelet op de situatie van de gezondheidszorg in Tsjetsjenië, reizen de Tsjetsjenen die het zich kunnen 

veroorloven naar Moskou of naar andere delen van het land van de Federatie van Rusland om er zich te 

laten behandelen. Nochtans, dienen zij dan de kosten van de behandelingen op zich te nellen, 

aangezien deze in het algemeen niet op « kosteloze » wijze worden aangeboden dan op de 

residentieplaats. Inderdaad, zoals wij het hebben onderstreept in de inleiding, worden de personen die 

leven in Tsjetsjenië verondersteld van behandelingen te krijgen louter op de plaats waar ze werden 

geregistreerd en waar ze werden ingeschreven tot de verplichte ziekteverzekering. Indien in principe, 

het mogelijk is date en patient getransfereerd wordt naar een andere regio indien de behandeling waar 

deze nood aan heeft niet voorhanden is in de regio waar hij/zij registreerd is, is het in de praktijk zo dat 

de personen die nood hebben aan behandelingen en afkomstig zijn van Tsjetsjenië, niet worden 
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getransfereerd zelfs indien hun gezondheidssituatie van de meest kritische is. De enige mogelijkheid is 

dus van de kosten op zich te nemen voor de noodzakelijke zorgen, die echter voor een groot deel van 

de bevolking te kostelijk zijn. 

Volgens de informatie afkomstig van onze contactpersoon, is het referentiecentrum en het enig 

gespecialiseerd centrum voor de behandeling van PTSS in Rusland, is het Serbsky State Scientific 

Center for Social and Forensic Psychiatry, gevestigd te Moskou. De raadplegingen op het Serbsky 

Center zijn betalend en worden niet terugbetaald door de verplichte ziekteverzekering. 

De prijzen van de therapieën voor iedere raadpleging op het Serbsky Center bevinden zich tussen de 

1400 en 1700 Russische Roebels (tussen 32 en 39 euros). Het Serbsky Center heeft aangegeven aan 

onze contactpersoon dat er geen enkel mogelijkheid bestaat tot een kosteloze raadpleging. Een 

persoon dient de behandeling te volgen op een ambulante wijze en, indien deze afkomstig is van een 

andere regio, dient deze persoon een kamer te huren in Moskou, om vervolgens zich meerdere malen 

per week te begeven naar de dokter, door te betalen voor iedere raadpleging. Volgens onze 

contactpersoon stelt dit het equivalent voor van duizenden euros voor de gehele behandeling. 

Een analyse van de OSAR in 2009 evalueert de mogelijkheden van tenlastename van PTSS te Sint-

Petersburg. Hier ook, nochtans, een werkelijke behandeling voor personen die niet geregistreerd zijn in 

de stad is slechts mogelijk tegen betaling en de kosten lopen zeer hoog op voor de meeste personen 

die niet geregistreerd zijn in de stad. 

(...) 

Wanneer gedurende een terugkeer van een zwaar getraumatiseerd persoon naar zijn land van 

oorsprong, meerdere factoren in overweging dienen genomen te worden, factoren die de gewone 

beschikbaarheid of aanwezigheid van de medische zorgen te boven gaan. Eén van de kapitale 

aspecten van het slagen in de behandeling van een PTSS is dat de getraumatiseerde persoon 

terugkeert in een context waar deze persoon zich veilig voelt en waar zijn/haar fysieke en emotionele 

veiligheid kan worden verzekerd. De terugkeer naar de plaatsen of regio's waar de onveiligheid 

persisteert en in dewelke de traumatiserende gebeurtenissen hebben plaats gevonden kan niet alleen 

een persoon affecteren op een belangrijke wijze maar kan eveneens de mentale gezondheid bedreigen 

op lange duur. 

In deze context, is het nuttig de huidige situatie in Tsjetsjenië te onderstrepen dat niet kan worden 

beschouwd als zijnde veilig. Een recent rapport van de OSAR over de situatie in het Noorden van de 

Kaukasus werpt op dat, ondanks dat Kadyrov gepoogd heeft om de illusie te scheppen van stabiliteit en 

veiligheid, een schrikklimaat nog steeds heerst omwille van de atmosfeer van repressie en van de 

schendingen van de mensenrechten. Er bestaat geen enkele vrije meningsuiting, gedwongen 

verdwijningen blijven op het order van de dag, net zoals de extrajudiciaire executies en de episodes van 

gewelddaden, die talrijke gewonden met zich meebrengen onder de burgerbevolking. Het geweld wordt 

er vergemakkelijkt door het klimaat van straffeloosheid aanwezig in de regio. Zelfs de President Dimitri 

Medvedev heeft verklaard in november 2010 dat : « de situatie in het Noorden van de Kaukasus zich 

nagenoeg niet heeft verbetert ». 

Volgens de informatie die ons werd overgedragen, is een veilige omgeving voor een persoon die lijdt 

aan een PTSS en waarvan de familie het slachtoffer zou zijn geworden van de oorlog in Tsjetsjenië 

bestaat niet in Tsjetsjenië noch elders in Rusland. Niet alleen zou deze persoon zich niet in veiligheid 

voelen maar zou deze persoon eveneens in de onveiligheid leven ; inderdaad een persoon waarvan de 

leden van de familie hun leven gelaten hebben gedurende het gewapend conflict of werden 

aangehouden of ontvoerd, loopt het risico om te worden aanzien als en potentiële vijand van het regime 

van Kadyrov en van op zijn beurt te worden aangehouden, vastgehouden of zelfs, folteringen te 

ondergaan. ». (stuk 3, vrije vertaling). 

Bovendien, kan men niet anders dan vast te stellen dat er geenszins aangetoond is door de Dienst voor 

Vreemdelingenzaken, dat in geval van terugkeer naar de Federatie van Rusland - Republiek van 

Kabardino - Balkarië, de verzoeker effectief zou kunnen genieten van, zowel de medicamenteuze als de 

psychologische/psychiatrische zorgen, die zijn gezondheidstoestand nochtans vereist. 

Bovendien, weerlegt de bestreden beslissing niet op een geldige en adequate wijze de verduidelijkingen 

aangebracht door de Dokter Ouissam BEN YAHYTEN met betrekking tot het risico, voor de 

gezondheidsstaat en voor de fysieke integriteit van de verzoeker, in geval van terugkeer naar de 

Federatie van Rusland - Republiek van Kabardino - Balkarië, plaats van de traumatismen, dat in haar 

hoofde, geleid hebben tôt het bestaan van ernstige psychiatrische problemen. 

In dit opzicht, dient er nuttig te worden verwezen naar de verduidelijkingen behouden in de verschillende 

medische rapporten en certificaten gedetailleerd hiervoor. 

3°) Schending door de administratie van haar verplichting om de ernstigheid van de gezondheidsstaat 

van de verzoeker te onderzoeken 

De administratie, moet op « een adequate en voldoende wijze » de particuliere aspecten van de situatie 

van de zieke vreemdeling benaderen. De graad van zwaarte van deze verplichting is nog hoger 
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wanneer de gezondheidsstaat van de vreemdeling geëvalueerd is geweest door een geneesheer-

specialist (zie Raad van State, arrest n° 73.013 van 7 april 1998). 

 Het komt de autoriteit toe om over te gaan tot een "grondig" onderzoek van de situatie van de zieke, in 

gebreke hiervan dient ze de raad in te winnen van een expert (zie Raad van State, arrest n° 75.897 van 

24 september 1998). 

In huidig geval, is de ernstigheid van het gecircumstancieerd inachtneming, geformuleerd door de 

geneesheer-specialist die de verzoeker opvolgt, zodanig dat het de tegenpartij ertoe had moeten 

bewegen om over te gaan tot nadere onderzoekingen door het advies van een onafhankelijke specialist 

te raadplegen (zie Raad van State, arrest n° 75.897 van 24 september 1998). 

Dit is niet het geval geweest. 

In huidig geval, zijn de verzoeker nooit gezien geweest door de geneesheer- raadsman van de 

tegenpartij. 

Welnu, de Raad van State beschouwt dat « in het bezit van gecircumstancieerde medische attesten 

opgesteld door een geneesheer- specialist die een onwenselijk advies uitspreekt wat betreft de 

verwijdering van de aanvrager, kon de tegenpartij zich niet tevreden stellen met de opinie van haar 

geneesheer-raadsman, die, indien hij gespecialiseerd is in « verzekeringsgeneeskunde » en in « 

gezondheidseconomie », niet gespecialiseerd blijkt te zijn in de tak van de behandelende geneeskunde, 

waaraan de aanvrager lijdt » (Raad van State, arrest n° 111.609 van 16 oktober 2002, vrije vertaling). 

In huidig geval, heeft de verzoeker, meerdere medische certificaten en getuigschriften voorgelegd, 

opgesteld door een specialist die hem sinds meerdere jaren opvolgt in België, getuigschriften waarvan 

de inhoud perfect gekend is door de tegenpartij op het ogenblik van het nemen van haar beslissing en 

dus is de inhoud niet op een geldige wijze weerlegt door de tegenpartij in de bestreden beslissing. 

Bovendien, kan men niet anders dan vast te stellen dat, ondanks de duidelijke voorzichtigheid 

uitgesproken door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in haar Arrest van 4 maart 2011 (zie 

supra), de geneesheer-attaché van de Dienst voor Vreemdelingenzaken het niet nuttig geacht heeft om 

het advies van een psychiater in te winnen, alvorens haar advies op te stellen ter attentie van de 

gespecialiseerde sectie van de Dienst voor Vreemdelingenzaken. 

In dit opzicht, dient de aandacht van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gevestigd te worden op 

het feit dat in haar Arrest n° 57.377 van 4 maart 2011, de Raad verduidelijkt heeft dat : 

« De ambtenaar-geneesheer die tot een conclusie komt die lijnrecht ingaat tegen een standpunt van een 

gespecialiseerd geneesheer, mag dan ook verwacht worden dat hij, in die specifieke situatie, niet louter 

op zijn eigen kwalificaties vertrouwt. In voorliggende zaak, rekening houdende met de hoger vermelde 

gegevens, dient dan ook te worden besloten dat ambtenaar- geneesheer het zorgvuldigheidsbeginsel 

heeft miskend door een bekomend advies in te winnen van een andere gespecialiseerde geneesheer, in 

casu een psychiater, alvorens een advies te verlenen omtrent de medische situatie van eerste 

verzoeker. 

Dat verweerder zich heeft gebaseerd op een advies dat op onzorgvuldige wijze is tot stand gekomen 

dient te worden besloten dat deze beslissing zelf ook met miskenning van het zorgvuldigheidsbeginsel is 

gekomen. ». 

Deze jurisprudence, uitgesproken in een gelijkaardig geval dan deze van de verzoekster, dient uiteraard 

opgevolgd te worden in huidig geval. 

Men kan niet anders dan vast te stellen dat de Dienst voor Vreemdelingenzaken op geen enkele manier 

rekening houdt met deze « voorzichtigheid » en heeft op geen enkele manier, alvorens de bestreden 

beslissing te nemen, een beroep gedaan op een psychiater ten einde om de medische documenten 

verschaft door de verzoeker te onderzoeken en, in dat geval, over te gaan tot een onderzoek van deze 

laatste. 

4°) Schending door de administratie van haar verplichting om de beschikbaarheid van de zorgen in het 

land van herkomst te onderzoeken 

De administratie moet aantonen dat ze de moeite heeft genomen om erop toe te zien dat de 

vreemdeling in zijn land kan beschikken over de zorgen die zijn staat vereist (zie Raad van State, arrest 

n° 95.175 van 7 mei 2001). 

De administratie kan niet beweren, zonder een manifeste appreciatiefout te begaan, dat een terugkeer 

naar zijn land van herkomst mogelijk is wanneer blijkt 'dat de beschikbaarheid van een psychiatrisch 

opvolgen van de geïnteresseerde op geen enkele manier onderzocht is geweest in het kader van het 

onderzoek door zijn geneesheer-raadsman (zie Raad van State, arrest n° 91.152 van 29 november 

2000). 

De geneesheer-raadsman van de Dienst voor Vreemdelingenzaken, beschouwt in zijn advies gevoegd 

in bijlage aan de bestreden beslissing, dat « Uit het medisch dossier blijkt geen directe bedreiging voor 

het leven van betrokkene, er is geen enkel vitaal orgaan aangetast en de aangehaalde psychologische 

toestand van betrokkene vereist geen spéciale beschermingsmaatregelen. 
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Uit de beschikbare medische gegevens blijkt geen aandoening die een reëel risico inhoudt voor het 

leven of de fysieke integriteit van betrokkene noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen behandeling is in het land van herkomst of 

het land waar hij verblijft. Derhalve is er vanuit medisch standpunt geen bezwaar tegen een terugkeer 

naar het land van herkomst of het land waar hij verblijft. ". 

Welnu, volgens de Dokter [O. B. Y.], psychiater, 

o is het noodzakelijk dat de verzoeker geniet van een tenlastename op de lange duur om een complete 

remissie te bekomen ; het is noodzakelijk dat de verzoeker op regelmatige wijze opgevolgd zou worden 

ter raadpleging in de psychiatrie ; 

o bestaat er geen alternatief voor de beoogde behandeling ; 

o de prognose zonder behandeling slecht is; 

o de verzoeker niet kan reizen naar zijn land van herkomst vermits zijn huidige gezondheidsstaat 

gebonden is aan de traumatiserende gebeurtenissen ondergaan in het land van herkomst ; 

o de risico's voor de gezondheidsstaat van de verzoeker in geval van terugkeer naar het land van 

herkomst zouden een verergering zijn van zijn gezondheidsstaat. 

Welnu volgens het rapport opgesteld op datum van 20 april 2009, door de Zwitserse Organisatie voor 

Hulp aan Vluchtelingen en gecommuniceerd in bijlage aan de aanvraag tot regularisatie van het verblijf 

voor medische redenen ingediend door de verzoeker : 

« «In Rusland, zijn de rechten van personen die lijden aan psychische problemen voorgeschreven door 

de « Wet op de psychiatrische hulp en op de garantie van de rechten van de burger die geniet van 

dergelijke hulp » (aangenomen op 22 augustus 2004). Het eerste artikel van de wet schrijft voor dat « de 

psychiatrische hulp gegarandeerd is voor iedere persoon die lijdt aan psychiatrische problemen. De hulp 

wordt geboden volgens de principes van de menselijkheid, van gerechtigheid en van het respect van de 

rechten van de mens ». 

De ambtshalve internering is louter mogelijk door middel van een beslissing van het tribunaal. 

Dit gezegd zijnde, zijn specialisten van de rechten van de mens, meer in het bijzonder van de 

internationale organisatie « Mental Disablity Advocacy Center », van oordeel dat de situatie van 

patiënten die lijden aan psychiatrische problemen van zeer zorgwekkende aard is en hebben in dit 

domein een groot aantal van schendingen van de rechten van de mens hebben geobserveerd. De 

organisatie onderstreept dat de attitude die heerste ten tijde van de Sovjet-Unie gebleven is, langs één 

zijde, met betrekking tot de medische behandeling en, anderzijds, wat betreft de sociale stigmatisering 

van personen bij wie een psychische ziekte werd gediagnosticeerd. Bij dit komt nog bovenop de 

onwetendheid over hetgeen zich afspeelt achter de gesloten muren van de asielen. Er bestaan geen 

nationale statistieken met betrekking tot de personen die verblijven in dergelijke instituties. Men 

beschouwt dat honderdduizenden personen die lijden aan mentale of sensoriële problemen er zouden 

zijn opgesloten voor levenslang. Voor de wetgever zijn de thema's zoals de psychische ziekte en de 

mentale problemen, hoegenaamd geen prioriteit. De meer en meer restrictieve wetten met betrekking tôt 

de activiteiten van niet-gouvernementele organisaties, verhindert de burgermaatschappij om kennis te 

nemen van dit misbruik. Bovendien, hebben de rechters een dergelijke eerbied voor de psychiaters dat 

de beslissingen met betrekking tot de ontneming van de vrijheid, in de meerderheid van de gevallen 

steunt op het psychiatrisch advies, zonder echte 

motivering. 

In de Federatie van Rusland, is de behandeling van personen met psychische problemen 

gecentraliseerd in instituties, dit wil zeggen dat dit grotendeels plaats heeft in klinieken, centra's en 

andere publieke instituties en met in medische privé-kabinetten.» 

Volgens het rapport opgesteld door het OIM in juni 2012 : 

« 1. General Information: health care system In the Russian Federation medical care is provided both by 

the state and by private medical institutions. The majority of current medical institutions are run by the 

state; however the private sector is developing rapidly. Nevertheless, the situation with the health care in 

Russia is quite difficult: it is insufficiently financed from the state budget - at the half of the amount 

required, according to the Minister of Health and Social Development. About 80% of state medical 

institutions are financed from the regional and/or municipal budgets which do not have enough financial 

resources for it and cannot secure a high-level medical care. Medical equipment is usually obsolete; 

basic medical institutions are understaffed, as only 60% of the required staff is employed. As a result, 

the quality of free of charge medical service decreases. 

(...) (stuk 3). 

Bovendien, volgens het Rapport opgesteld op datum van 5 oktober 2011 door de Zwitserse Organisatie 

voor Hulp aan Vluchtelingen : 

«De situatie van de gezondheidszorg en meer bepaald de vraag naar de toegang van de 

gezondheidszorg in Rusland is problematisch. Indien officieel alle personen die ervan verdacht worden 

van medische zorgen te krijgen, waar ze op kosteloze wijze nood aan hebben, wordt dit in de praktijk 
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vaak niet gerealiseerd. Inderdaad, ten einde de medische zorgen op een kosteloze wijze te verkrijgen, 

dient de persoon officieel geregistreerd te worden op zijn residentieplaats, naar aanleiding van dewelke 

zij de verplichte ziekteverzekering (betalend) kan onderschrijven. De persoon heeft vervolgens het recht 

van zich kosteloos te laten genezen maar enkel op een plaats waar ze geregistreerd is of waar ze haar 

ziekteverzekering heeft onderschreven. Het is louter in het geval dat de noodzakelijke behandelingen 

niet beschikbaar zijn op de residentieplaats, date en transfert naar een andere stad of regio in theorie 

mogelijk is nochtans in de werkelijkheid, worden de patiënten afkomstig van Tsjetsjenië bijvoorbeeld, 

niet getransfereerd naar andere steden, en dit, terwijl dat hun gezondheidsstaat zeer ernstig is. 

Zelfs wanneer de behandelingen aanwezig zijn op een residentieplaats, moeten de patiënten in het 

algemeen een som geld betalen aan de dokters of verpleegsters om tenlaste genomen te worden. 

Volgens een verpleegster die werkt voor een oftalmologisch ziekenhuis van de Staat, de kosteloze 

zorgen zijn in het algemeen deze die de patiënten niet vereisen, terwijl de levensnoodzakelijke 

behandelingen van een patiënt betalend zijn. Een kosteloze medische behandeling lijkt enkel mogelijk te 

zijn wanneer een patiënt geniet van een voorkeursbehandeling omwille van zijn werk of van zijn functie 

in de administratie of wanneer hij leeft en is geregistreerd in een economisch sterkere regio. 

De financiële middelen uitgereikt door de Staat in de publieke gezondheidssector zijn onvoldoende en 

ongeveer 80 percent van de publieke medische instituties worden gefinancierd door regionale en 

gemeentelijke middelen, die echter niet de adequate financiële middelen hebben om deze taak op zich 

te nemen. De onder-financiering van de gezondheidssector, alsook de financiële crisis geleefd in 

Rusland sinds 1991, hebben eveneens gevolgen op de infrastructuren : in talrijke regio's, beschikken 

verloederde ziekenhuizen over verouderd materiaal daterende van de Sovjetperiode. Bovendien, 

beschikken de basis-medische instituties niet over voldoende personeel, de dokters zijn er vaak niet op 

een adequate manier gevormd en ze worden onderbetaald. 

De kwaliteit van de publieke gezondheidszorg is dus zeer sterk aangetast. Sinds de jaren 1970 is er een 

verval van de kwaliteit van de zorgen op te merken : indien Rusland op dat ogenblik door het OMS op 

de 22ste plaats in de wereld werd gezet met betrekking tot de kwaliteit en de toegankelijkheid van de 

gezondheidsdiensten, staat het land heden ten dage op de 130ste plaats. 

Een nieuwe privésector en betalend, ontoegankelijk voor de meerderheid van de mensen, heeft zich 

parallel ontwikkeld in de publieke sector en een systeem van twee versnellingen werd aldus gecreëerd. 

Aldus, Aleksandr Saversky, de directeur aan Patient's Rights Protection League, beschouwt dat de 

toegang tot de gezondheidszorg meer en meer verdeeld is in Rusland : de enkele personen die de 

middelen hebben om zich medische zorgen te kunnen betalen in privéklinieken of in het buitenland en 

de grote meerderheid van de bevolking wordt bijna aan hun lot overgelaten of verplicht van onder tafel 

te betalen aan de dokters ten einde tenlaste genomen te worden. 

Aan dit, dient men eveneens toe te voegen dat het probleem van regionale verschillen in de toegang en 

de beschikbaarheid van de gezondheidszorgen : indien in Moskou of in andere grote steden het 

mogelijk is om een groot palet aan medische zorgen (betalend) te vinden, genieten de personen 

wonend buiten de steden, niet over dezelfde rechten. 

In het Noord-Kaukasus, en meer bepaald in Tsjetsjenië, ontbreekt het de publieke gezondheidssector 

aan medisch basismateriaal en aan geneesmiddelen. Een rapport van de Oostenrijke Federale Minister 

van Binnenlandse Zaken, opgesteld in september 2009, vermeld de getuigenis van een professor van 

de Russische WetenschapsAcademie, die van mening is dat de beschikbare medische behandelingen 

in Tsjetsjenië zeer basisch zijn en hij brengt tevens het probleem naar voren van het gebrek aan 

gekwalificeerd en opgeleid personeel. Volgens Artsen Zonder Grenzen onder andere, hebben de 

veiligheidsproblemen eveneens een invloed op de beschikbaarheid van de medische zorgen.» 

(...) 

Het rapport van de seminarie over Tsjetsjenië georganiseerd door ACCORD en het UNHCR in 2007, 

schatte dat er in die periode, geen enkele mogelijkheid bestond tot behandeling van een PTSS in 

Tsjetsjenië, noch voor de burgers noch voor de voormalige soldaten of officieren. 

De resultaten van de zoektocht ondernomen door een contactpersoon die deze conclusie tegemoet 

kwam. Inderdaad, op huidig ogenblik, bestaat er geen gespecialiseerd centrum voor de behandeling van 

PTSS in Tsjetsjenië. Een vertegenwoordiger van de organisatie Artsen Zonder Grenzen werd 

geïnterviewd door onze contactpersoon en schatte in dat het zeer moeilijk zou worden om een persoon 

te behandelen in Tsjetsjenië met deze diagnose. Inderdaad, de enige beschikbare mentale 

gezondheidsprojecten in het Noorden van de Kaukasus op huidig ogenblik zijn : 

a Een islamitisch project, dat volgens onze contactpersoon, met kan gerangschikt worden aïs zijnde een 

gezondheidsproject date en medische therapie biedt maar dat eerder dient beschouwd te worden als 

zijnde een project met een sociale functie. 

b. Een programma van de International Medical Corps dat tot doel heeft om een psychosociale 

ondersteuning te bieden binnen de diensten van de primaire gezondheid van het Noorden van de 

Kaukasus. Het betreft echter een Project dat een zeer basis ondersteuning verschaft die niet kan 
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worden aangepast voor iemand die een professionele en psychiatrische of psychotherapeutische 

behandeling genoodzaakt. 

c. Een project van het Nederlandse AZG in de republiek van Ingoesjetië. Onze contactpersoon stelt dat 

het de dichtstbij zijnde plaats is om zich te laten behandelen. Nochtans, nemen de medische centra in 

Ingoesjetië enkel personen ten laste die resideren aldaar en weigeren om personen ten laste te nemen 

die resideren in een andere republiek. Dit is eveneens het geval in dit specifiek project. 

d. Volgens een tweede contactpersoon, zou er eveneens een project van een ONG bestaan in 

Tsjetsjenië voor de personen die het slachtoffer zijn geworden van een traumatisme. Nochtans, zou 

deze organisatie louter een basishulp van eerste hulp aanbieden en geen mogelijkheid tot 

psychotherapie. 

(...) 

Gelet op de situatie van de gezondheidszorg in Tsjetsjenië, reizen de Tsjetsjenen die het zich kunnen 

veroorloven naar Moskou of naar andere delen van het land van de Federatie van Rusland om er zich te 

laten behandelen. Nochtans, dienen zij dan de kosten van de behandelingen op zich te nellen, 

aangezien deze in het algemeen niet op « kosteloze » wijze worden aangeboden dan op de 

residentieplaats. Inderdaad, zoals wij het hebben onderstreept in de inleiding, worden de personen die 

leven in Tsjetsjenie verondersteld van behandelingen te krijgen louter op de plaats waar ze werden 

geregistreerd en waar ze werden ingeschreven tot de verplichte ziekteverzekering. Indien in principe, 

het mogelijk is dat een patient getransfereerd wordt naar een andere regio indien de behandeling waar 

deze nood aan heeft niet voorhanden is in de regio waar hij/zij registreerd is, is het in de praktijk zo dat 

de personen die nood hebben aan behandelingen en afkomstig zijn van Tsjetsjenië, niet worden 

getransfereerd zelfs indien hun gezondheidssituatie van de meest kritische is. De enige mogelijkheid is 

dus van de kosten op zich te nemen voor de noodzakelijke zorgen, die echter voor een groot deel van 

de bevolking te kostelijk zijn. 

Volgens de informatie afkomstig van onze contactpersoon is het referentiecentrum en het enig 

gespecialiseerd centrum voor de behandeling van PTSS in Rusland, is het Serbsky State Scientific 

Center for Social and Forensic Psychiatry, gevestigd te Moskou. De raadplegingen op het Serbsky 

Center zijn betalend en worden niet terugbetaald door de verplichte  ziekteverzekering. 

De prijzen van de therapieën voor iedere raadpleging op het Serbsky Center bevinden zich tussen de 

1400 en 1700 Russische Roebels (tussen 32 en 39 euros) Het Serbsky Center heeft aangegeven aan 

onze contactpersoon dat er geen enkel mogelijkheid bestaat tot een kosteloze raadpleging. Een 

persoon dient de behandeling te volgen op een ambulante wijze en, indien deze afkomstig is van een 

andere regio, dient deze persoon een kamer te huren in Moskou, om vervolgens zich meerdere malen 

per week te begeven naar de dokter, door te betalen voor iedere raadpleging. Volgens onze 

contactpersoon stelt dit het equivalent voor van duizenden euros voor de gehele behandeling. 

Een analyse van de OSAR in 2009 evalueert de mogelijkheden van tenlastename van PTSS te Sint-

Petersburg. Hier ook, nochtans, een werkelijke behandeling voor personen die niet geregistreerd zijn in 

de stad is slechts mogelijk tegen betaling en de kosten lopen zeer hoog op voor de meeste personen 

die niet geregistreerd zijn in de stad. 

(...) 

Wanneer gedurende een terugkeer van een zwaar getraumatiseerd persoon naar zijn land van 

oorsprong, meerdere factoren in overweging dienen genomen te worden, factoren die de gewone 

beschikbaarheid of aanwezigheid van de medische zorgen te boven gaan. Eén van de kapitale 

aspecten van het slagen in de behandeling van een PTSS is dat de getraumatiseerde persoon 

terugkeert in een context waar deze persoon zich veilig voelt en waar zijn/haar fysieke en emotionele 

veiligheid kan worden verzekerd. De terugkeer naar de plaatsen of regio 's waar de onveiligheid 

persisteert en in dewelke de traumatiserende gebeurtenissen hebben plaats gevonden kan met alleen 

een persoon affecteren op een belangrijke wijze maar kan eveneens de mentale gezondheid bedreigen 

op lange duur. 

In deze context, is het nuttig de huidige situatie in Tsjetsjenië te onderstrepen dat niet kan worden 

beschouwd als zijnde veilig. Een recent rapport van de OSAR over de situatie in het Noorden van de 

Kaukasus werpt op dat ondanks dat Kadvrov gepoogd heeft om de illusie te scheppen van stabiliteit en 

veiligheid, een schrikklimaat nog steeds heerst omwille van de atmosfeer van repressie en van de 

schendingen van de mensenrechten. Er bestaat geen enkele vrije meningsuiting, gedwongen 

verdwijningen blijven op het order van de dag net zoals de extrajudiciaire executies en de episodes van 

gewelddaden, die talrijke gewonden met zich meebrengen onder de burgerbevolking. Het geweld wordt 

er vergemakkelijkt door het klimaat van straffeloosheid aanwezig in de regio. Zelfs de President Dimitn 

Methedev heeft verklaard in november 2010 dat : « de situatie in het Noorden van de Kaukasus zich 

nagenoeg niet heeft verbetert ». 

Volgens de informatie die ons werd overgedragen, is een veilige omgeving voor een persoon die lijdt 

aan een PTSS en waarvan de familie het slachtoffer zou zijn geworden van de oorlog in Tsjetsjenië 
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bestaat niet in Tsje sjenie noch elders in Rusland. Niet alleen zou deze persoon zich met in veijigheid 

voelen maar zou deze persoon eveneens in de onveiligheid leven; inderdaad een persoon waarvan de 

leden van de familie hun leven gelaten hebben gedurende het gewapend conflict of werden 

aangehouden of ontvoerd, loopt het risico om te worden aanzien als en potentiële vijand van het regime 

van Kadyrov en van op zijn beurt te worden aangehouden, vastgehouden of, zelfs, folteringen te 

ondergaan. ». (stuk 3, vrije vertaling). 

Bovendien, kan men niet anders dan vast te stellen dat er geenszins werd aangetoond door de Dienst 

voor Vreemdelingenzaken dat in geval van terugkeer naar de Federatie van Rusland - Republiek van 

Kabardino - Balkarië de verzoeker effectief zou kunnen genieten van de zorgen, zowel medicamenteus 

als psychologisch/psychiatrisch, die zijn gezondheidsstaat nochtans vereist. 

Daarenboven, weerlegt de bestreden beslissing niet op een geldige adequate wijze de verduidelijkingen 

aangebracht door de Dokter [O. B. Y.], met betrekking tot het risico, voor de gezondheidsstaat van de 

verzoeker en voor zijn fysieke integriteit, in geval van terugkeer naar de Federatie van Rusland - 

Republiek van Kabardino - Balkane, plaats van de traumatismen, die geleid hebben in zijn hoofde, tot 

het bestaan van ernstige psychiatrische problemen. 

In dit opzicht, dient er nuttig te worden verwezen naar de verduidelijkingen behouden in de verschillende 

medische rapporten en certificaten gedetailleerd hiervoor. 

5°) Schending door de administratie van haar verplichting om de toegankelijkheid van de zorgen in het 

land van herkomst van de verzoeker te onderzoeken 

Volgens de jurisprudence van de Raad van State, moet de administratie ervoor zorgen dat de 

beschikbare zorgen in het land van bestemming in dit geval eveneens in het land van herkomst van de 

verzoekers) financieel toegankelijk zijn voor de geïnteresseerde. Inderdaad, volgens de Raad van State, 

maakt de hulpbehoevendheid van de vreemdeling de effective toegankelijkheid" "aleatoir" aan de nodige 

zorgen (zie Raad van State, arrest n° 80.553 van laatste juni 1999). 

De Raad van State heeft overigens geoordeeld dat de administratie het artikel 3 van het Europees 

Verdrag voor de Bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden miskent, 

wanneer ze beslist een vreemdeling te verwijderen zonder zich te vergewissen, enerzijds, over de 

kwaliteit van de zorgen die hem zouden kunnen worden toegediend in zijn land en anderzijds, over de 

toegankelijkheid van deze voor een persoon van welke verschijning dan ook" (zie Raad van State, arrest 

n 82.698 van 5 oktober 1999). 

In huidig geval, kan men niet anders dan vast te stellen dat deze vraag op geen enkele manier 

onderzocht is geweest door de tegenpartij in de bestreden beslissing. 

In huidig geval, heeft de tegenpartij dus haar verplichting geschonden om de toegankelijkheid van de 

vereiste zorgen na te gaan in het land van herkomst van de verzoeker. 

Uit hetgeen vooraf gaat, vloeit voort dat de tegenpartij, door het nemen van de bestreden beslissing, het 

artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Bescherming van de Rechten van de Mens en de 

fundamentele vrijheden en het principe van een behoorlijke administratie heeft geschonden, de 

bestreden beslissing niet op een adequate manier gemotiveerd heeft het zorgvuldigheidsbeginsel heeft 

geschonden en een manifeste appreciatiefout heeft gemaakt. 

 3. Schending van de artikels 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 met betrekking tot de formele 

motivering van administratieve aktes 

De verzoeker weerlegt de motivering van de bestreden aktes en beslissingen doordat ze inadequaat 

zijn; dat een verregaand onderzoek van de argumenten er in behouden en uiteengelegd niet 

gerealiseerd werd; dat ze vanaf dan inexact is. 

Inderdaad, om aan de wensen van de wetgever te voldoen, moet de administratieve beslissing 

genomen ten aanzien van de aanvrager, wettelijk gemotiveerd zijn in overeenstemming met de 

vereisten van het artikel 62 van de wet van 15 december 1980 en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991. 

De wet van 29 juli 1991 vermeld in haar artikel 2 de verplichting om op formele wijze elke 

administratieve beslissing met individuele draagwijdte te motiveren. 

Het artikel 3 van dezelfde wet stelt dat "opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen." Hetzelfde artikel stelt eveneens 

dat de motivering" afdoende moet zijn". 

Welnu, in huidig geval, is er duidelijk aangetoond hiervoor dat de motivering van de bestreden beslissing 

niet adequaat is. 

De draagwijdte van de motivering moet in overeenstemming zijn met het belang van de beslissing 

(LEROY M., « La nature, l'étendue et les sanctions de l'obligation de motiver », in het Rapport de la 

journée d'études de Namur du 8 mai 1992 sur la motivation formelle des actes administratifs, 12-13). 

De eis van de motivering van een beslissing heeft als doel dat de betrokkene volledige kennis heeft van 

de redenen die de beslissing rechtvaardigen (Raad van State, 12.05.1989, Arrest 32.560, R.A.C.E., 

1989). 
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Inderdaad, «een beslissing motiveren in de formele zin van het woord, is het uiteenleggen, uitleggen in 

de beslissing zelf de redenering in rechte en in feite, dat gediend heeft voor de motivering. Het is het 

officialiseren in het wat en waarom de auteur van de beslissing geoordeeld heeft zijn bevoegdheid te 

kunnen toepassen op de situatie in feite dat hem is voorgelegd » (LAGASSE D., «La loi du 28.7.1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs », Orientations, 1993, p. 68, vrije vertaling). 

Dat bovendien de motivering ook nog "afdoende" moet zijn, te weten dat zij betrekking moet hebben tot 

de beslissing, dat zij duidelijk, precies, volledig, en voldoende dient te zijn. 

De Raad van State heeft de gelegenheid gehad om zich uit te spreken omtrent hetgeen dient te worden 

begrepen onder het begrip "motivering". 

Het is niet voldoende dat het administratief dossier bepaalde feiten bevat op dewelke een beslissing 

gestoeld is om te kunnen oordelen dat aan de motivering werd voldaan (zie D VANDERMEERSCH, 

Chron. de jurip., « L'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, J.T., 

1987, p. 588 en volgende ; Raad van State, 24/08/1993, Arrest 42.488). 

De Raad van State oordeelt immers terecht dat er enkel acht kan worden geslaan op de redenen die in 

de bestreden beslissing vermeld staan (C.E., 30.3.1993, Arrest 42.488). 

Inderdaad, het komt de administratie toe om « zich een discipline op te leggen die haar verplicht om 

over te gaan tot een minutieus onderzoek van iedere zaak en haar beslissingen te rechtvaardigen, 

zonder zich te kunnen verschuilen achter de kennis van de geïnteresseerden van de motieven van de 

beslissingen hen betreffende, op een manier om hen in staat te stellen om na te gaan of er overgegaan 

is tot dit onderzoek » (Pari. St. Senaat, 1990-1991, n° 215-2 (s.e. 1998), vrije vertaling).” 

 

2.2.1. Artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de administratieve beslissingen met redenen 

worden omkleed. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat de beslissingen van de 

besturen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische en de feitelijke 

overwegingen dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze motivering 

afdoende moet zijn. 

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Het begrip “afdoende”, zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de 

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

beslissing. 

 

De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven aangeeft op basis 

waarvan deze is genomen. Zo wordt, onder verwijzing naar artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, de 

aanvraag om machtiging tot verblijf gesteund op medische problemen van verzoeker ongegrond 

verklaard, omdat een arts-adviseur in een advies heeft vastgesteld dat de ingeroepen ziekte niet 

beantwoordt aan de criteria zoals voorzien in § 1, eerste lid van deze wetsbepaling. Met name wordt 

verwezen naar een advies van een arts-adviseur van 6 februari 2014. Dit advies waarnaar wordt 

verwezen, werd samen met de bestreden beslissing aan verzoekers ter kennis gebracht en kan 

bijgevolg worden geacht integraal deel uit te maken van de motivering van deze beslissing. De arts-

adviseur stelt in zijn advies dat gelet op de voorgelegde medische stukken blijkt dat verzoeker in april 

2012 en in juni 2013 depressief was. Hij stelt dat het een niet-gecompliceerde anxio-depressieve 

toestand betreft, klassiek in het kader van een vluchtelingenproblematiek, waarbij geen verdere 

hospitalisaties of acute opstoten voorkwamen en die in principe van zichzelf uitdooft naarmate de tijd 

verstrijkt en waarop noch medicatie noch psychotherapie vat heeft. Hij oordeelt dat het vermelde 

suïcidegevaar louter hypothetisch en speculatief is en er geen reële pogingen in die zin werden 

geobjectiveerd. Op deze gronden weerhoudt de arts-adviseur noch een aandoening die een reëel risico 

inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van 

herkomst. 

 

Deze motivering die aan de bestreden beslissing ten grondslag ligt, is pertinent en draagkrachtig en stelt 

verzoekers in staat te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens deze door hen bestreden 

beslissing is gegrond, derwijze dat het doel van de formele motiveringsplicht is bereikt (RvS 26 maart 

2002, nr. 105.103). Uit de uiteenzetting van het middel blijkt ook duidelijk dat verzoekers kennis hebben 

kunnen nemen van de motieven die aan de bestreden beslissing ten grondslag liggen en zij hiertegen 

inhoudelijk opkomen. Verzoekers beperken zich wat de geschonden geachte formele motiveringsplicht 

betreft tot een hoofdzakelijk theoretische toelichting, zonder dan concreet aannemelijk te maken dat de 

in casu voorziene motivering niet toereikend of afdoende zou zijn. 
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Verzoekers tonen aan de hand van hun uiteenzetting een schending van de formele motiveringsplicht 

zoals vervat in artikel 62 van de Vreemdelingenwet of in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

niet aan. 

 

2.2.2. In de mate dat verzoekers betogen dat er sprake is van een manifeste beoordelingsfout en stellen 

dat zij niet akkoord kunnen gaan met de motieven die aan de bestreden beslissing ten grondslag liggen, 

wordt het middel onderzocht vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht en dit in het licht van 

de toepassing van de bepalingen van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 

bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is bij 

de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de 

beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 

2001, nr. 101.624; RvS 28 oktober 2002, nr. 111.954). 

 

Artikel 9ter, § 1, eerste lid van dezelfde wet bepaalt als volgt: 

 

“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.”  

 

Artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet houdt duidelijk verschillende mogelijkheden in die 

onafhankelijk van elkaar moeten worden getoetst. Concreet houdt artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 

in dat er enerzijds gevallen zijn van een vreemdeling die actueel lijdt aan een levensbedreigende ziekte 

of aandoening die actueel een gevaar oplevert voor zijn fysieke integriteit, d.w.z. het ingeroepen risico 

voor het leven of een aantasting van de fysieke integriteit moet imminent aanwezig zijn en de 

vreemdeling is daardoor niet in staat om te reizen. Anderzijds is er het geval van de vreemdeling bij wie 

er actueel geen reëel risico is voor diens leven of fysieke integriteit en die dus in principe kan reizen 

maar die, indien er geen adequate behandeling voorhanden is voor zijn ziekte of aandoening in zijn land 

van herkomst of het land waar hij verblijft, het risico loopt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling. Ook al betreft het in dit laatste geval geen acute levensbedreigende ziekte, er is wel een 

zekere vorm van ernst vereist voor wat betreft de ingeroepen ziekte of aandoening (cf. RvS 5 november 

2014, nrs. 229.072 en 229.073).  

 

Artikel 9ter, § 1, vijfde lid van de Vreemdelingenwet stelt verder: 

 

“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.” 

 

De Raad benadrukt dat het onderzoek en de appreciatie van de door de vreemdeling aangebrachte 

medische gegevens uitsluitend tot de bevoegdheid van de arts-adviseur behoren en het de Raad niet 

toekomt de beoordeling van de arts-adviseur te betwisten (RvS 15 januari 2014, nr. 10.218 (c)). De 

Raad kan hierbij slechts nagaan of de bevindingen van de arts-adviseur niet zijn gebaseerd op een 

gebrekkige of onjuiste feitenvinding en of geen incorrecte toepassing werd gemaakt van de 

toepasselijke wets- of reglementaire bepalingen. 

 

Verzoekers wijzen er op dat niet wordt verduidelijkt of de arts-adviseur eveneens een psychiater is. De 

Raad benadrukt evenwel dat het geenszins is vereist dat de arts-adviseur blijk geeft van een bijzondere 

expertise om de door de vreemdeling ingediende medische attesten te beoordelen, enkel omdat het 

standaard medisch getuigschrift en de voorgelegde medische stukken van de vreemdeling door een 

geneesheer-specialist zijn opgesteld (RvS 6 november 2013, nr. 225.353).  
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In casu heeft de door verweerder aangestelde arts-adviseur aangegeven dat hij, na een analyse van de 

door verzoekers aangebrachte medische attesten, van oordeel is dat de bij verzoeker vastgestelde 

aandoening geen reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit. Hij stelt geen directe 

bedreiging vast voor het leven van verzoeker, waar geen enkel vitaal orgaan is aangetast en de 

aangehaalde psychologische toestand geen speciale beschermingsmaatregelen vereist. Hij wijst er op 

dat het vermelde suïcidegevaar louter hypothetisch en speculatief is en geeft aan dat hiervoor geen 

concrete aanwijzingen zijn te vinden in verzoekers medische dossier, waar geen reële pogingen in die 

zin zijn geobjectiveerd. 

 

Verzoekers geven in dit verband aan dat ten onrechte geen rekening is gehouden met de vermeldingen 

door de behandelende psychiater dat verzoeker niet kan reizen naar zijn herkomstland en dit omdat zijn 

huidige gezondheidstoestand verband houdt met de traumatiserende gebeurtenissen die hij aldaar heeft 

ondergaan en waarbij wordt gewezen op een mogelijke verergering van de gezondheidstoestand bij 

terugkeer.  

 

In zoverre verzoekers aldus wijzen op een volgens de behandelende psychiater onmogelijkheid om te 

reizen naar het herkomstland die ten onrechte niet in rekening is gebracht, stelt de Raad vast dat deze 

behandelende psychiater in zijn medisch getuigschrift van 2 juni 2013 hieromtrent concreet stelde dat 

een dergelijke terugreis volgens hem niet mogelijk is waar verzoekers gezondheidstoestand verband 

houdt met traumatische gebeurtenissen in het herkomstland en dit nu deze gebeurtenissen zich 

opnieuw kunnen voordoen (“l’état actuel du patient est lié à des événements traumatisants vécus dans 

le pays d’origine; ces événements peuvent se reproduire dès le retour du patient dans son pays 

d’origine”). Eenzelfde vermelding is terug te vinden in het medisch attest van 23 april 2012. De Raad 

dient aldus vast te stellen dat de behandelende psychiater niet zozeer aangeeft dat verzoeker medisch 

gezien niet in de mogelijkheid is om te reizen zonder zijn leven of fysieke integriteit in het gedrang te 

brengen. Hij geeft enkel aan dat een terugkeer naar het herkomstland volgens hem niet is aangewezen 

omdat verzoeker aldaar opnieuw dreigt te worden blootgesteld aan de traumatische gebeurtenissen die 

aan de oorzaak van zijn aandoening liggen, meer concreet verbindt hij dit met de ingeroepen feiten van 

vervolging in het land van herkomst. In dit verband dient de Raad evenwel vast te stellen dat deze 

vermeende feiten van vervolging in het herkomstland en de vraag naar het reële risico dat verzoeker bij 

terugkeer naar het herkomstland dient te vrezen voor vervolgingsfeiten reeds werden onderzocht in het 

kader van de door verzoeker ingediende asielaanvragen, doch het asielrelaas als ongeloofwaardig werd 

beoordeeld. Er blijkt ook geenszins dat het de arts-adviseur toekomt het onderzoek te voeren van de 

vraag of de betrokken vreemdeling bij terugkeer naar zijn herkomstland (opnieuw) dreigt te worden 

blootgesteld aan de vermeende vervolgingsfeiten. Zijn onderzoek beperkt zich tot de vraag of de 

ingeroepen gezondheidsproblemen een reëel risico in de zin van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 

inhouden. Gelet op hetgeen voorgaat, blijkt niet dat de arts-adviseur voormelde vermeldingen in de 

voorgelegde medische stukken die erop neerkomen dat verzoeker in zijn herkomstland opnieuw dreigt 

te worden blootgesteld aan vervolgingsfeiten specifiek in rekening diende te brengen. 

 

Verzoekers wijzen vervolgens op de vermeldingen in de medische stukken van 23 april 2012 en 2 juni 

2013 dat een terugkeer naar het herkomstland een verergering van de gezondheidstoestand betekent, 

doch aldus blijkt geenszins dat de behandelende psychiater aangeeft dat er een directe of imminente 

bedreiging bestaat voor verzoekers leven of fysieke integriteit of dat hij niet in de mogelijkheid is om te 

reizen. Gelet op deze vermeldingen tonen verzoekers nog niet aan dat de arts-adviseur in strijd met de 

voorgelegde medische stukken heeft vastgesteld dat een reëel risico voor het leven of de fysieke 

integriteit, waaronder een reëel risico op zelfdoding, niet blijkt. Voor het overige wordt in dit verband 

verwezen naar de verdere bespreking van het middel inzake het tweede toepassingsgeval van artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Verzoekers tonen niet aan dat de arts-adviseur bij zijn vaststellingen op dit punt enig dienstig stuk buiten 

beschouwing heeft gelaten of gelet op de voorliggende medische gegevens niet kon besluiten dat enig 

reëel risico voor het leven of de fysieke integriteit niet blijkt. Zij brengen geen concrete gegevens aan 

van een imminente levensbedreiging of bedreiging voor de fysieke integriteit of van enige 

onmogelijkheid om te reizen als dusdanig. De Raad stelt ten overvloede ook vast dat de psychische 

problemen waaraan verzoeker, naar eigen zeggen als gevolg van eerdere gebeurtenissen in zijn 

herkomstland, lijdt hem er niet van hebben weerhouden om naar België te reizen en er geen concrete 

aanwijzingen voorliggen dat reizen thans niet langer mogelijk zou zijn.  

 

De Raad stelt vervolgens vast dat de arts-adviseur op basis van een analyse van de voorgelegde 

medische attesten in tweede instantie besloot dat het ontbreken van een behandeling in het 



  

 

RvV X - Pagina 21 van 26 

herkomstland voor de in casu ingeroepen medische problematiek niet leidt tot een onmenselijke of 

vernederende situatie nu deze behandeling strikt genomen niet nodig is. Concreet oordeelde de arts-

adviseur in dit verband dat het thans een niet-gecompliceerde anxio-depressieve toestand betreft, 

klassiek in het kader van een vluchtelingenproblematiek, die geen verdere hospitalisaties of acute 

opstoten kende en die in principe vanzelf uitdooft naarmate de tijd verstrijkt en waarop noch medicatie 

noch psychotherapie vat heeft. Hij stelt vast dat het vermelde suïciderisico louter hypothetisch en 

speculatief is en er geen reële pogingen in deze zin worden geobjectiveerd.  

 

De arts-adviseur heeft dus ook rekening gehouden met de tweede situatie die aanleiding kan geven tot 

de toekenning van een verblijfsmachtiging om medische redenen en heeft op een begrijpelijke wijze 

weergegeven waarom hij oordeelde dat verzoeker geen reëel risico loopt om, gelet op zijn medische 

problematiek, bij gebrek aan een adequate behandeling in een onmenselijke of vernederende situatie 

terecht te komen. Wanneer de controlearts oordeelt dat er redenen zijn om te besluiten dat een 

ingeroepen medische problematiek, ook bij ontbreken van een adequate behandeling in het land van 

herkomst van een vreemdeling, geen aanleiding kan geven tot de vaststelling van het bestaan van een 

reëel risico zoals bedoeld in artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet dan dient hij uiteraard 

geen standpunt in te nemen omtrent de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de medische 

zorgverstrekking in dat land. Gelet op voorgaande vaststelling is verzoekers’ betoog betreffende de 

beschikbaarheid en de toegankelijkheid van medische zorgen in Rusland niet dienend in het kader van 

huidig beroep. In zoverre verzoekers nog lijken te wijzen op een sociale stigmatisering in hun 

herkomstland van personen bij wie een psychiatrische ziekte werd gediagnosticeerd, herhaalt de Raad 

dat artikel 9ter van de Vreemdelingenwet enkel die gevallen beoogt te beschermen waarin sprake is van 

een aandoening met een imminente bedreiging voor het leven of de fysieke integriteit dan wel een 

aandoening die een behandeling noodzaakt ter voorkoming van een onmenselijke of vernederende 

behandeling doch waar een adequate behandeling niet beschikbaar of toegankelijk is voor de 

betrokkene in zijn herkomstland. De vaststellingen dat er geen reëel risico bestaat voor het leven of de 

fysieke integriteit en de behandeling niet noodzakelijk is ter voorkoming van een onmenselijke of 

vernederende behandeling, konden aldus volstaan zonder dat diende te worden ingegaan op een 

dergelijke voorgehouden stigmatisering. Ten overvloede merkt de Raad ook nog op dat waar verzoekers 

zelf aangeven afkomstig te zijn van Kabardino-Balkarië, niet blijkt dat zij dienstig kunnen verwijzen naar 

informatiebronnen inzake de situatie in Tsjetsjenië. 

 

Verzoekers geven ook hier aan dat het advies in strijd is met de medische gegevens zoals deze blijken 

uit de door hen voorgelegde medische stukken van de behandelende psychiater en aldus onjuist is. Zij 

wijzen op de vermeldingen dat een psychiatrische opvolging essentieel is, dat bij stopzetting van de 

behandeling er sprake kan zijn van een verergering van de actuele symptomen met een risico op een 

“auto-agressieve daad”, dat een langdurige tenlasteneming noodzakelijk is voor een complete remissie, 

dat er geen alternatief bestaat voor de behandeling, dat de prognose zonder behandeling slecht is en 

dat er bij terugkeer naar het herkomstland sprake is van een risico op verergering van de gezondheids-

toestand.  

 

Er moet worden aangenomen dat de arts-adviseur in zijn advies heeft geduid waarom hij, in het licht van 

de voorgelegde medische gegevens, geen noodzaak tot behandeling heeft weerhouden om te 

voorkomen dat verzoeker in een onmenselijke of vernederende situatie dreigt terecht te komen en aldus 

heeft gemotiveerd waarom hij de voormelde ingeroepen elementen niet heeft weerhouden. Zo herhaalt 

de Raad dat de arts-adviseur geen reëel risico in dit verband weerhield, erop wijzende dat het thans een 

niet-gecompliceerde anxiodepressieve toestand betreft, klassiek in het kader van een vluchtelingen-

problematiek, in het kader waarvan geen sprake is van verdere hospitalisaties of acute opstoten en die 

in principe vanzelf uitdooft naarmate de tijd verstrijkt en waarop noch medicatie noch psychotherapie vat 

heeft. Hierbij werd ook aangeduid dat het vermelde suïciderisico louter hypothetisch en speculatief is en 

er geen reële pogingen in deze zin worden geobjectiveerd. Waar de behandelende psychiater in zijn 

meest recente medische stukken van 2 juni 2013, wat de vraag betreft van de gevolgen en mogelijke 

complicaties bij stopzetting van de behandeling en dus van de noodzakelijkheid ervan, aangaf dat er in 

deze situatie sprake kan zijn van een verergering van de symptomen met een risico op suïcide, wordt dit 

aldus ook duidelijk beantwoord, erop wijzende dat dit vermelde risico louter hypothetisch en speculatief 

is.  

 

In tegenstelling tot hetgeen verzoekers voorhouden, blijkt nog niet dat deze vaststellingen van de arts-

adviseur in strijd zijn met de door verzoekers voorgelegde stukken of onjuist zijn. Verzoekers tonen niet 

aan dat in de voorgelegde medische attesten concrete aanwijzingen zijn opgenomen die wijzen op het 

reëel karakter van het vermelde risico op zelfdoding zoals dat verzoeker effectief zelfmoordneigingen 
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zou hebben of reeds zelfmoordpogingen ondernam. Zij weerleggen niet dat geen reële pogingen tot 

zelfdoding worden geobjectiveerd. Er blijkt zo ook geenszins dat reeds sprake was van een 

noodzakelijke hospitalisatie, ook niet voorafgaand aan de in België opgestarte behandeling, en de 

nabijheid van een ziekenhuis wordt niet noodzakelijk geacht door de behandelende arts. De psychiater 

die verzoeker consulteerde bracht geen concrete aanwijzingen naar voor van een ernstig en reëel risico 

op zelfdoding en gaf enkel op algemene wijze aan dat een zelfmoordrisico mogelijk is of een eventueel 

gevolg kan zijn van de stopzetting van de behandeling. De Raad dient hierbij te duiden dat uit de 

bewoordingen van artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet duidelijk blijkt dat een “reëel” 

risico voor het leven of de fysieke integriteit of een “reëel” risico op een onmenselijke of vernederende 

behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of verblijf dient te 

kunnen worden vastgesteld en dat het feit dat niet elk risico kan worden uitgesloten dus niet volstaat. 

Hierbij moet verder ook worden benadrukt dat zelfs wanneer een arts in België stelt dat hij de 

behandeling van een bij een vreemdeling vastgestelde aandoening vereist acht dit niet impliceert dat de 

door verweerder aangestelde arts-adviseur, rekening houdende met de aard van de aandoening die 

werd vastgesteld, niet zou vermogen te oordelen dat indien de betrokken vreemdeling deze behandeling 

niet zou kunnen verkrijgen in zijn land van herkomst hij hierdoor niet in een onmenselijke of 

vernederende situatie zal terechtkomen of dat de bevindingen van beide artsen niet met elkaar 

overeenstemmen. Het toetsingscriterium dat door de behandelende arts en de arts-adviseur wordt 

gehanteerd, is immers verschillend. De behandelende arts oordeelt welke medische ondersteuning zijn 

patiënt in België nodig heeft om een medisch probleem zo snel mogelijk op te lossen of de hinder die 

een medisch probleem veroorzaakt zo veel mogelijk te beperken en de arts-adviseur oordeelt of is 

voldaan aan de in artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet gestelde vereisten. De arts-

adviseur sluit op zich een verergering van de ziekteverschijnselen bij stopzetting van de behandeling of 

bij terugkeer naar het herkomstland, oftewel een heropflakkering van de ziekteverschijnselen, ook niet 

uit, doch is niettemin van oordeel dat in geen geval een reëel risico op zelfdoding blijkt en de 

aandoening ook in deze situatie uit zichzelf en naarmate de tijd verstrijkt zal uitdoven. Niet elke 

mogelijke verergering of achteruitgang komt zo ook neer op een onmenselijke of vernederende 

behandeling, waartoe een hoge drempel van ernst is vereist. In het licht van hetgeen voorafgaat, blijkt 

nog niet dat, zoals verzoekers voorhouden, het gegeven dat er bij stopzetting van de behandeling 

mogelijk sprake kan zijn van een verergering van de symptomen of een risico op zelfdoding, waarvan 

werd geoordeeld dat geen concrete aanwijzingen voorliggen van het reëel karakter van dit risico, of dat 

bij terugkeer de gezondheidstoestand kan verslechteren, niet in overeenstemming is te brengen met de 

vaststellingen van de arts-adviseur dat er sprake is van een niet-gecompliceerde anxiodepressieve 

toestand die als dusdanig met het verloop van de tijd in principe uit zichzelf – en dus ook zonder 

behandeling of opvolging – uitdooft en zonder dat blijkt dat in deze situatie een reëel risico op zelfdoding 

of op een onmenselijke of vernederende behandeling dreigt, zoals hij wezenlijk aangeeft in zijn advies.  

 

Waar verzoekers refereren aan het gestelde door de behandelende psychiater dat bij terugkeer naar het 

herkomstland de gezondheidstoestand zal verslechteren, herhaalt de Raad bovendien dat deze dit in 

verband brengt met de aldaar ondergane vervolgingen. In dit verband moet allereerst worden gesteld 

dat niet blijkt dat de behandelde arts die verzoeker consulteerde getuige was van de gebeurtenissen in 

het herkomstland die aan de basis zouden liggen van verzoekers psychische problemen, zodat dient te 

worden aangenomen dat de vermeldingen in dit verband in de voorgelegde medische getuigschriften 

niets meer zijn dan een weergave van de verklaringen van verzoeker. Daarnaast moet worden opge-

merkt dat de door verzoeker aangevoerde problemen in zijn herkomstland reeds werden onderzocht 

tijdens de behandeling van zijn asielaanvragen en er werd vastgesteld dat zijn verklaringen ongeloof-

waardig waren, zodat niet blijkt dat de arts-adviseur nader had dienen in te gaan op, of specifiek 

rekening diende te houden met, vermeldingen waarvan niet blijkt of aannemelijk wordt gemaakt dat zij 

een correcte weergave zijn van de realiteit of op deducties die voortvloeien uit niet onderbouwde en 

ongeloofwaardige verklaringen van verzoeker. Voorts moet worden benadrukt dat in artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet niet is bepaald dat een verblijfsmachtiging om medische redenen dient te worden 

toegekend indien een gezondheidsprobleem bij een verblijf in een ander land zou kunnen verergeren, 

doch enkel indien er een reëel risico is dat de betrokken vreemdeling zijn leven of fysieke integriteit bij 

de terugreis in gevaar zou komen of indien hij bij gebrek aan een adequate behandeling in een 

onmenselijke of vernederende situatie zou terechtkomen en de arts-adviseur heeft geoordeeld dat dit 

niet het geval is. Een incorrecte toetsing aan de bepalingen van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 

blijkt niet. 

 

Ook de gegevens dat volgens de behandelende psychiater een langdurige tenlasteneming noodzakelijk 

is voor een complete remissie, de prognose zonder behandeling slecht is en er geen alternatief is voor 

de behandeling, gaan nog niet lijnrecht in tegen de vaststellingen van de arts-adviseur dat ook zonder 
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behandeling de aandoening uitdooft door het verstrijken van de tijd of anders gesteld de ziekte-

verschijnselen ervan geleidelijk verminderen en een reëel risico op suïcide niet blijkt en aldus blijkt nog 

niet dat de arts-adviseur niet kon stellen dat niet blijkt dat onbehandeld een onmenselijke of 

vernederende situatie dreigt. Waar de arts-adviseur de term uitdoven gebruikt, dient ook te worden 

aangenomen dat hij aangeeft dat de ziekteverschijnselen door het verloop van de tijd van zichzelf 

geleidelijk zullen afnemen en dit ook zonder behandeling, zonder dat hij zich aldus wezenlijk heeft 

uitgesproken over de vraag of deze al dan niet volledig zullen verdwijnen. De arts-adviseur beoordeelt 

zo enkel de vraag of zonder behandeling de hoge drempel van ernst is bereikt om te kunnen spreken 

over een onmenselijke of vernederende behandeling. Verder benadrukt de Raad nog dat de 

behandelende psychiater niet verduidelijkt wat hij precies bedoelt met een slechte prognose zonder 

behandeling. Het is zo niet uitgesloten dat hij als dusdanig een slechts heel geleidelijke afname van de 

ziekteverschijnselen louter door het verstrijken van de tijd ongunstig acht, waar hij van oordeel is dat dit 

middels de behandeling sneller kan en met minder hinder voor de betrokkene. Aldus blijkt evenwel nog 

niet dat onbehandeld verzoeker onmenselijk of vernederend wordt behandeld, waartoe – zo wordt 

herhaald – een hoge drempel van ernst is vereist. 

 

Ten overvloede merkt de Raad ook nog op dat waar verzoekers wijzen op de vermeldingen in de 

voorgelegde medische stukken van de behandelende psychiater dat verzoeker gedurende drie jaar 

psychiatrisch moet worden opgevolgd, deze tijdsperiode intussen ruim is overschreden. Er wordt zo al 

melding gemaakt van een psychiatrische opvolging sinds 12 oktober 2011. Aldus blijkt niet langer dat 

verzoekers op dit punt nog een voldoende belang hebben bij hun middel. 

 

Verzoekers geven aan dat de ernst van de ingeroepen gezondheidsproblematiek werd miskend en geen 

rekening werd gehouden met de in dit verband verschafte uitleg door de behandelende psychiater, doch 

zij betwisten in wezen niet dat de verschillende door hen voorgelegde medische stukken bij de 

totstandkoming van het advies zijn betrokken en blijven in gebreke concreet aannemelijk te maken dat 

enige vermelding in de voorgelegde medische stukken ten onrechte niet in rekening werd gebracht of 

werd weerhouden door de arts-adviseur of de vermeldingen in het advies onjuist zijn. 

 

In zoverre verzoekers nog wijzen op het in de voorgelegde medische attesten gestelde dat een 

mogelijke complicatie een risico op “chronificatie” en een totaal verlies van autonomie is, benadrukt de 

Raad dat dit een mogelijke complicatie is en deze op zich niet wordt verbonden met een eventuele 

stopzetting van de behandeling. De arts-adviseur mag, bij zijn toetsing aan artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet, uitgaan van de huidige gezondheidstoestand en er blijkt niet dat deze hierbij 

mogelijke en dus louter hypothetische evoluties in de gezondheidstoestand reeds verplicht dient te 

betrekken. 

 

Een loutere opsomming van de vermeldingen in de verschillende door hen voorgelegde medische 

stukken van de behandelende psychiater, zonder te concretiseren op welk punt de arts-adviseur aldus 

niet is uitgegaan van een correcte feitenvinding dan wel ten onrechte tot zijn vaststellingen is gekomen, 

laat de Raad verder ook niet toe enige onregelmatigheid vast te stellen. Dit geldt des te meer waar het 

gegeven dat het advies van de arts-adviseur mogelijk niet geheel in overeenstemming is met de door 

verzoekers neergelegde medische getuigschriften en dat verzoekers het niet eens zijn met de 

beoordeling door de arts-adviseur, op zich niet kan leiden tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing. Wanneer een verblijfsaanvraag in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 

wordt afgewezen, is dit immers veelal het geval omdat het advies van de arts-adviseur inhoudelijk 

anders is dan de door de aanvragers ter ondersteuning van hun aanvraag neergelegde medische 

attesten (RvS 31 mei 2011, nr. 213.594). 

 

In het licht van hetgeen voorafgaat, dient te worden aangenomen dat de arts-adviseur beide 

toepassingsgevallen van artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet heeft onderzocht en 

zonder dat hierbij het tweede toepassingsgeval – met name de vraag of er sprake is van een 

aandoening die een reëel risico op een onmenselijke of vernederende behandeling inhoudt indien een 

adequate behandeling ontbreekt in het land van herkomst – werd gelijkgesteld met het eerste 

toepassingsgeval van een reëel risico voor het leven of de fysieke integriteit. 

 

Verzoekers bekritiseren nog het gegeven dat de arts-adviseur het niet nuttig heeft geacht het advies in 

te winnen van een deskundige. In dit verband merkt de Raad evenwel op dat – gelet op de bepalingen 

van artikel 9ter, § 1, vijfde lid van de Vreemdelingenwet – het enkel de door verweerder aangestelde 

controlearts toekomt om te bepalen of het nodig is het deskundig advies van een gespecialiseerd arts in 

te winnen. De Raad benadrukt dat het geenszins is vereist dat de arts-adviseur van een bijzondere 
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expertise blijk dient te geven om de door de vreemdeling ingediende medische attesten te beoordelen 

en hij ook niet is verplicht om zich met een gespecialiseerd arts in verbinding te stellen, enkel omdat het 

standaard medisch getuigschrift en de voorgelegde medische stukken van de vreemdeling door een 

geneesheer-specialist zijn opgesteld (RvS 6 november 2013, nr. 225.353). Verzoekers maken, waar zij 

niet concreet aantonen dat de arts-adviseur dan een standpunt inneemt dat lijnrecht ingaat tegen een 

medische vaststelling door de behandelende psychiater – waartoe wordt verwezen naar voorgaande 

bespreking van het middel –, niet aannemelijk dat er in casu een dergelijke noodzaak bestond waarbij 

de arts-adviseur niet langer volledig kon vertrouwen op zijn eigen kennis en beoordelingsvermogen als 

arts. Evenzeer benadrukt de Raad dat – gelet op de bepalingen van artikel 9ter, § 1, vijfde lid van de 

Vreemdelingenwet – het enkel de door verweerder aangestelde controlearts toekomt om te bepalen of 

het nodig is om de vreemdeling die een verblijfsmachtiging om gezondheidsredenen aanvraagt te 

onderzoeken en dat niet blijkt dat deze arts onvoldoende inlichtingen had om met kennis van zaken zijn 

advies te geven. 

 

Verzoekers geven aan niet akkoord te kunnen gaan met de door de arts-adviseur gedane vaststellingen, 

doch zonder dat zij met hun betoog aannemelijk maken dat deze arts-adviseur niet met voldoende 

kennis van zaken en op oordeelkundige en correcte wijze tot zijn advies is gekomen. 

 

Met betrekking tot de door verzoekers aangevoerde rechtspraak van de Raad kan het volstaan op te 

merken dat in de continentale rechtstraditie arresten geen precedentswaarde hebben en dat verzoekers 

niet aannemelijk maken dat de feitelijke omstandigheden die aanleiding gaven tot het door hen 

geciteerde arresten identiek zijn aan deze in voorliggende zaak. 

 

De uiteenzetting van verzoekers laat niet toe te concluderen dat de bestreden beslissing is genomen op 

grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de appreciatie-

bevoegdheid waarover verweerder of de door hem aangestelde arts-adviseur beschikt. 

 

Een manifeste beoordelingsfout of een schending van de materiële motiveringsplicht of van artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet kan niet worden vastgesteld. 

 

2.2.3. Gelet op hetgeen voorafgaat en waar niet concreet wordt aangetoond dat de arts-adviseur de 

inhoud van de voorgelegde medische stukken niet correct heeft weergegeven of heeft miskend, blijkt 

niet dat de arts-adviseur of verweerder de bewijskracht van de aangebrachte medische stukken of “het 

principe van het geloof gehecht aan de aktes” heeft miskend. 

 

2.2.4. In zoverre verzoekers de schending inroepen van “het principe volgens dewelke de 

administratieve overheid het geheel van de pertinente elementen eigen aan een zaak in overweging 

dient te nemen wanneer zij een beslissing neemt” kan worden aangenomen dat zij doelen op een 

schending van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; 

RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat 

de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op 

alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Uit de gegevens van het dossier en uit wat voorafgaat blijkt dat de bestreden beslissing tot stand is 

gekomen op basis van het advies van een arts-adviseur en dat deze arts rekening hield met alle 

dienstige medische attesten die werden overgemaakt. Er blijkt niet dat de arts-adviseur gelet op de 

voorgelegde medische stukken geen volledige kennis van zaken had om zich te kunnen uitspreken. Er 

werd ook reeds vastgesteld dat de beide toepassingsgevallen van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 

zijn onderzocht, zodat op dit punt ook niet kan worden vastgesteld dat geen voldoende onderzoek is 

gevoerd. Verzoekers geven nog aan dat het gevoerde onderzoek niet volledig is, waar de sanitaire en 

sociale situatie in het land van herkomst of de behandelingsmogelijkheden aldaar niet zijn onderzocht 

en niet werd nagegaan welke gevolgen een verwijderingsmaatregel zal hebben op de gezondheids-

toestand. De Raad herhaalt in dit verband in de eerste plaats dat nu niet blijkt dat de arts-adviseur niet 

kon vaststellen dat de gevolgde behandeling/opvolging niet noodzakelijk is ter voorkoming van een 

onmenselijke of vernederende behandeling, niet blijkt dat een verder onderzoek naar de behandelings-

mogelijkheden in het herkomstland in het licht van de wijze van organisatie van de gezondheidszorg 

en/of de sanitaire en sociale situatie aldaar zich opdrong. Verzoekers kunnen verder ook niet worden 

gevolgd waar zij aangeven dat op geen enkele wijze werd nagegaan wat de gevolgen zijn op de 
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gezondheidstoestand ingeval van een verwijdering van het grondgebied, waar de beide toepassings-

gevallen van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet zijn onderzocht en dit rekening houdende met de 

verschillende in dit verband voorgelegde medische stukken waarnaar verzoekers ook verwijzen. Een 

incorrect of onvolledig onderzoek blijkt niet. Onder verwijzing naar voorgaande bespreking, blijkt verder 

ook niet dat in casu een persoonlijk onderzoek door de arts-adviseur of het inwinnen van het advies van 

een deskundige zich opdrong. In het licht van voormelde vaststellingen en waar niet blijkt dat de feiten 

die aanleiding gaven tot de door verzoekers aangehaalde arresten van de Raad van State gelijkaardig 

zijn aan deze in huidige zaak, blijkt ten slotte niet dat verzoekers dienstig naar deze rechtspraak kunnen 

verwijzen. Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan niet worden vastgesteld. 

 

2.2.5. Met betrekking tot de aangevoerde schending van het proportionaliteitsbeginsel kan enkel worden 

gesteld dat het niet aan de Raad toekomt om – in de uitoefening van zijn wettigheidstoezicht –  zijn 

oordeel over de gepastheid van een bestuursbeslissing in de plaats te stellen van het oordeel van de 

bevoegde overheid (cf. RvS 30 september 2008, nr. 186.641). De Raad kan slechts vaststellen dat het 

niet kennelijk onredelijk is om de aanvraag van een vreemdeling om tot een verblijf gemachtigd te 

worden omwille van een bepaalde gezondheidsproblematiek ongegrond te verklaren, wanneer door een 

arts-adviseur wordt vastgesteld dat deze ingeroepen gezondheidsproblematiek niet leidt tot een van de 

reële risico’s zoals bepaald in artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet. Een schending van 

het proportionaliteitsbeginsel blijkt bijgevolg niet. 

 

2.2.6. De uiteenzetting van verzoekers laat ook niet toe te vast te stellen dat enig ander, niet nader 

geduid, beginsel van behoorlijk bestuur werd miskend. De Raad benadrukt ook dat het aan verzoekers 

toekomt klaar en duidelijk te specificeren welke beginselen van behoorlijk bestuur zij geschonden 

achten (RvS 22 november 2005, nr. 151.540). 

 

2.2.7. Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat “Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen.” Deze bepaling bekrachtigt een van de 

fundamentele waarden van elke democratische samenleving en verbiedt in absolute termen folteringen 

en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de omstandigheden en de handelingen van 

het slachtoffer (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 218). 

 

Niettegenstaande in casu geen verwijderingsmaatregel voorligt, dringt de vaststelling zich op dat artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet minstens ten dele overeenstemt met de inhoud van artikel 3 van het 

EVRM (RvS 29 januari 2014, nr. 226.251).  

 

Er wordt benadrukt dat volgens het EHRM socio-economische of humanitaire omstandigheden in het 

land van bestemming enkel aanleiding kunnen geven tot een non-refoulement verplichting in zeer 

uitzonderlijke omstandigheden waar de humanitaire redenen tegen verwijdering klemmend zijn (EHRM 

2 april 2013, nr. 27725/10, Samsam Mohammed Hussein e.a. v. Nederland en Italië (ontvankelijkheids-

beslissing); EHRM 9 april 2013, nr. 70073/10 en 44539/11, H. en B. v. Verenigd Koninkrijk, par. 114). 

Dezelfde hoge drempel wordt gehanteerd met betrekking tot vreemdelingen die zich beroepen op hun 

medische toestand en het gebrek aan medische en sociale zorg in het land van terugkeer, waarbij het 

EHRM oordeelt dat enkel “in zeer uitzonderlijke gevallen, wanneer de humanitaire redenen die pleiten 

tegen de uitwijzing dwingend zijn”, een schending van artikel 3 EVRM aan de orde kan zijn (EHRM 27 

mei 2008, N. v. Verenigd Koninkrijk, § 42). Uit de rechtspraak van het Hof volgt dat daarbij allereerst 

dient vast te staan dat het een medische aandoening betreft die een voldoende ernst heeft, met name 

een ernstige, van oorsprong natuurlijke fysieke of mentale ziekte die lijden, pijn en een verminderde 

levensverwachting kan veroorzaken. Het EHRM heeft in zijn arrest Paposhvili t. België van 13 

December 2016 (Grote Kamer) verder verduidelijkt dat deze “zeer uitzonderlijke gevallen” zich niet enkel 

kunnen voorzien wanneer er sprake is van een imminente dood, zoals in de zaak D t. het Verenigd 

Koninkrijk, doch ook in die gevallen waarin bij uitwijzing van een ernstig zieke vreemdeling er 

substantiële gronden zijn om aan te nemen dat hij of zij, hoewel er geen imminent levensgevaar is, bij 

gebreke van beschikbaarheid of toegankelijkheid van een adequate behandeling in het ontvangende 

land dreigt te worden blootgesteld aan een ernstige, snelle en onherstelbare achteruitgang in zijn of 

haar gezondheidstoestand die resulteert in intens lijden of een ernstige beperking van de levens-

verwachting (“situations involving the removal of a seriously ill person in which substantial grounds have 

been shown for believing that he or she, although not at imminent risk of dying, would face a real risk, on 

account of the absence of appropriate treatment in the receiving country or the lack of access to such 

treatment, of being exposed to a serious, rapid and irreversible decline in his or her state of health 

resulting in intense suffering or to a significant reduction in life expectancy”). 
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In casu blijkt niet dat dergelijke dwingende humanitaire redenen voorliggen. Verzoekers weerleggen de 

vaststellingen van de arts-adviseur niet dat verzoeker niet lijdt aan een aandoening die een risico 

inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit en niet blijkt dat de gezondheidsproblemen van verzoeker 

een zodanige ernst hebben dat deze onbehandeld een reëel risico inhouden op een onmenselijke of 

vernederende behandeling. In deze omstandigheden blijkt niet dat de thans voorliggende zaak wordt 

gekenmerkt door de vereiste dwingende humanitaire redenen en verzoekers zich dienstig kunnen 

beroepen op een schending van artikel 3 van het EVRM. 

 

2.2.8. Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

Verzoekers hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan 

leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, 

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

4. Kosten  

 

Verzoekers werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat geen standpunt dient te 

worden ingenomen inzake de kosten van het geding. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig juni tweeduizend zeventien 

door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 


