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 nr. 189 371 van 4 juli 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten 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 IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Russische nationaliteit te zijn, op 12 november 2013 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 17 juni 2013 waarbij de 

aanvraag om machtiging tot verblijf met 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 ongegrond wordt verklaard. 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 26 april 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 mei 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat W. GOOSSENS, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 11 mei 2010 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf met 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). Op 8 juli 2010 wordt de 

aanvraag ontvankelijk verklaard. Op 17 juni 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de 

beslissing waarbij de aanvraag ongegrond wordt verklaard. 

 

Dit is de bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 
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“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 11.05.2010 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door: 

 

D., M. (R.R.: …) 

Geboren te Vedeno op (…)1982 

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 08.07,2010, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is. 

 

Reden: 

 

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

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

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

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

 

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

verslag arts-adviseur d.d. 14.06.2013 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). 

 

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

artikel 9ter dient te worden ingetrokken. Gelieve tevens instructies te geven aan het Rijksregister om 

betrokkene af te voeren uit het Vreemdelingenregister en terug in het Wachtregister in te schrijven. 

 

Gelieve eveneens bijgevoegde gesloten omslag aan betrokkene te willen overhandigen.” 

 

Op 29 april 2014 dient verzoeker wederom een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing 

van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Deze aanvraag is door de gemachtigde van de 

staatssecretaris onontvankelijk verklaard op 28 mei 2014, samen met een beslissing tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten en een inreisverbod van drie jaar. Tegen deze beslissingen dient 

verzoeker op 17 juli 2014 een annulatieberoep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: 

de Raad) gekend onder het rolnummer 156 521.  

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. Artikel 6 van de wet van 2 december 2015 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen wat de procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen betreft- die op 1 maart 

2016 in werking is getreden- bepaalt het volgende: 

 

“Voor wat betreft de aanvragen om machtiging tot verblijf die opeenvolgend worden ingediend op grond 

van ofwel artikel 9bis ofwel artikel 9ter van de wet van 15 december 1980, voor de datum van 

inwerkingtreding van deze wet, en die het voorwerp hebben uitgemaakt van weigeringsbeslissingen, 

waartegen meerdere beroepen werden ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze wet, zal 

enkel het laatst ingediende verzoekschrift worden behandeld. In dit geval wordt de verzoekende partij 

geacht afstand te doen van de eerder ingediende beroepen, tenzij zij haar belang aantoont. De 

procedure van artikel 39/68-3, § 3, van de wet van 15 december 1980 is van toepassing”. 
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2.2. Verzoeker heeft op 11 mei 2010 een aanvraag ingediend tot verblijfsmachtiging in het kader van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet. De Raad stelt vast dat onderhavig beroep is ingediend op 12 

november 2013 tegen de beslissing tot ongegrondheid van de aanvraag op grond van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet van 17 juni 2013. Op 29 april 2014 wordt een tweede aanvraag om machtiging tot 

verblijf met toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet ingediend. Op 17 juli 2014 wordt 

tevens een beroep ingediend tegen de beslissing tot onontvankelijkheid van 28 mei 2014 met 

toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet.  

 

Met toepassing van artikel 39/68-3, § 3 van de vreemdelingenwet werd in de beschikking van 27 april 

2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 mei 2017, opgenomen dat de voorzitter van oordeel 

is dat artikel 39/68-3 van toepassing is. 

 

Ter terechtzitting wordt gesteld dat dit alles concreet inhoudt dat enkel het verzoekschrift zal worden 

behandeld dat ingediend werd tegen de beslissing van 28 mei 2014 tenzij verzoeker zijn belang 

aantoont bij het behandelen van het beroep dat werd ingediend tegen de beslissing van 17 juni 2013. 

 

Ter terechtzitting stelt de advocaat van verzoeker dat hij wel degelijk nog belang heeft bij onderhavig 

beroep nu het in casu een beslissing betreft waarbij de aanvraag eerst ontvankelijk werd verklaard en 

nadien pas ongegrond, zodat hij bij een eventuele nietigverklaring van de bestreden beslissing terugvalt 

op een ontvankelijke aanvraag, wat een wezenlijk verschil is met de latere beslissing die onontvankelijk 

werd verklaard. 

 

De Raad oordeelt dat verzoeker op voldoende wijze zijn belang bij het beroep in het licht van het 

bepaalde van artikel 39/68-3 van de vreemdelingenwet heeft aangetoond. Hij kan immers gevolgd 

worden waar hij stelt dat hij bij een eventuele nietigverklaring van de bestreden beslissing terugvalt op 

een ontvankelijk verklaarde aanvraag en in afwachting van een nieuwe beslissing ten gronde terugvalt 

op een attest van immatriculatie, wat niet het geval is inzake de latere aanvraag die onontvankelijk werd 

verklaard. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 In het enige middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 9ter en 62 van de 

vreemdelingenwet, van artikel 7 van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de 

uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen (hierna KB van 17 mei 2007), van de beginselen van behoorlijk bestuur, met name de 

motiveringsverplichting zoals bepaald in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van bestuurshandelingen, het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

Ter adstruering van het middel zet verzoeker het volgende uiteen:  

 

“Dienst vreemdelingenzaken meent dat de regularisatieaanvraag op basis van medische redenen van 

verzoeker d.d. 11.05.2010 artikel 9 ter, ongegrond is. 

 

Redenen: 

(…) 

 

Dat integendeel tot wat door DVZ werd beslist de aanvraag van verzoeker geenszins als ongegrond kan 

worden beschouwd. 

 

Verzoeker diende zijn aanvraag in op 11.05.2010. Deze aanvraag werd ontvankelijk verklaard en 

verzoeker werd in het bezit gesteld van een AI. 

 

Verzoeker wenst dan ook de volgende opmerkingen te maken: 

 

Dat verzoeker niet begrijpt waarom verwerende partij de aanvraag van verzoeker ongegrond verklaart! 

 

De website van Kruispunt Migratie vermeldt 3 voorwaarden om verblijfsrecht te kunnen bekomen op 

grond van art 9ter van de Vreemdelingenrecht. 
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Verzoeker is van mening dat hij volledig aan deze voorwaarden voldoet en wenst deze dan ook toe te 

lichten. 

 

1) Men moet reeds in België verblijven 

 

"Een aanvraag om een medisch verblijf van langer dan drie maanden op basis van artikel 9ter kan niet 

ingediend worden in het buitenland. Personen in het buitenland komen soms wel in aanmerking voor 

een medisch visum. 

 

De aanvraag 9ter kan in België zowel gedurende een legaal verblijf als vanuit illegaal verblijf ingediend 

worden. Er hoeven geen bijzondere omstandigheden bewezen worden die verantwoorden waarom de 

aanvraag in België wordt ingediend." 

 

Het mag duidelijk zijn dat verzoeker volledig aan deze voorwaarde voldoet.  

 

Verzoeker verblijft reeds sinds geruime tijd in België en diende zijn aanvraag dan ook conform deze 

voorwaarde in. 

 

Bovendien verblijft verzoeker perfect legaal op het grondgebied, aangezien zijn asielprocedure nog 

lopende is. 

 

2) De ziekte vertoont een zekere ernst 

 

"Om een verblijf te bekomen op grond van medische redenen dient de medische toestand van de 

vreemdeling een zekere ernst te vertonen. Meer bepaald moet er een reëel risico zijn dat: 

 het leven of de fysieke integriteit van de vreemdeling in gevaar is, of 

 dat de vreemdeling bij een terugkeer een onmenselijke of vernederende behandeling zou riskeren." 

 

Ook aan deze voorwaarde voldoen verzoeker. 

 

Verwerende partij stelt zelf in haar beslissing: "... blijkt dat deze 31 -jarige man sinds januari 2011 

ambulante psychologische zorgen krijgt bij Dr. H. in het kader van een posttraumatische stress-stoornis 

(PTSD of posttraumatic stress disorder), een depressie en een somatisatiestoornis" 

 

Verzoeker diende zijn aanvraag in op 11.05.2010. Verzoeker legde verschillende medische attesten 

neer, waarop de arts-adviseur zijn advies baseert. 

 

De medische aanvraag en het ingediende medische attest beantwoorden volledig aan het ratio legis van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet aangezien het de ziekte, de graad van ernst en de noodzakelijk 

geachte behandeling vermeldt. Dit wordt ook niet ontkend door verwerende partij. 

 

Ondermeer daardoor kan verzoeker zich niet akkoord verklaren met het advies van de arts-attaché die 

het volgende stelt: "We merken op dat we niet beschikken over bijkomende medische (psychiatrische) 

getuigschriften/verslagen met aanvullende informatie aangaande het doorgemaakte trauma dat aan de 

basis ligt van de posttraumatische stress-stoornis.." 

 

Verzoeker voegde in de loop van de procedure 35 medische stukken, waarvan 14 medische 

getuigschriften, waaruit de ernst van de aandoening van verzoeker duidelijk blijkt. 

 

Het is overduidelijk dat verzoeker op regelmatige basis nieuwe stukken voegde en de diensten de 

nodige stukken bezorgde om een correct en volledig ziektebeeld te kunnen krijgen.  

 

De bovenstaande opmerking en het feit dat DVZ geen bijkomende stappen ondernomen heeft, tonen 

duidelijk aan dat verwerende partij nooit de intentie heeft gehad, of nooit enig initiatief heeft 

ondernomen, om deze informatie te bekomen. Dit schendt overduidelijk het zorgvuldigheidsbeginsel! 

 

Verzoeker hoopte dat de arts-attaché hem minstens zou onderzoeken om de medische toestand van 

verzoeker te kunnen inschatten of indien er twijfel zou zijn om bijkomende informatie zou vragen. 

 

Gelieve in de bijlage zo'n bijkomend verzoek van DVZ terug te vinden, (zie stuk 3) 
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Het is onbegrijpelijk voor verzoeker hoe DVZ nu kan stellen meerdere documenten nodig te hebben! 

Neemt men deze procedure eigenlijk nog serieus?? 

 

Verzoeker voegden bij hun aanvraag 1 standaard medisch getuigschrift, en voegden gedurende de 

procedure bijkomende stukken, ter verduidelijking. 

 

Zij voegden, volledig volgens de ratio legis van art 9ter, een standaard medisch getuigschrift dat nog 

geen drie maanden oud was. 

 

Dit getuigschrift was volledig en uitgebreid ingevuld, conform de wettelijke regelgeving. 

 

Verzoeker voegden de extra medische attesten om een zo volledig en accuraat mogelijk beeld te geven 

over de aandoening! 

 

Bovendien lijkt het wel of DVZ enkel en uitdrukkelijk redenen zoekt om de aanvraag van verzoeker 

ongegrond te kunnen verklaren! 

 

Het feit dat DVZ stelt bijkomende informatie nodig te hebben, maar daartoe niet het minste initiatief 

neemt, is niet alleen spijkers op laag water zoeken, maar is een flagrante fout en een schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

De beslissingen die keer op keer door uw Raad terecht vernietigd worden zijn hemeltergend en 

schenden meer dan de ratio legis van art 9ter! 

 

Het geijkte formulier wordt gebruikt en correct ingevuld, het RlZIV-nummer wordt vermeld, de kwalificatie 

van de dokter kan niet betwist worden, de identiteitsgegevens van verzoeker worden bevestigd, men 

voegt bijlagen en dient aanvullingen in om een zo duidelijk mogelijk beeld te kunnen schetsen. De 

aanvraag van verzoeker voldoet volledig aan de voorwaarden!  

 

Dat uit het bovenstaande zeer duidelijk blijkt dat DVZ zich vergist in de ongegrondheidsbeslissing en dat 

de aanvraag van verzoeker bijgevolg gegrond verklaard diende te worden! 

 

Indien de arts-attaché verzoeker onderzocht had, zou hij tot dezelfde conclusie gekomen zijn als de 

behandelende geneesheer, namelijk dat verzoeker ernstig ziek is en dat de enige oplossing recht op 

verblijf is voor hem. 

 

Dat uit het advies van de arts-attaché duidelijk lijkt alsof dat deze genomen is om een  beslissing tot 

ongegrondheid te bekomen en NIET om de werkelijke gezondheidstoestand van verzoeker te 

beoordelen. 

 

In dit geval kan besloten worden dat de noodzakelijke medische gegevens wel degelijk werden 

verstrekt. De verwerende partij zou tevens tot deze conclusie gekomen zijn indien zij alle medische 

stukken in het administratief dossier van verzoeker met de nodige zorg en aandacht hadden nagelezen. 

En het dossier met de nodige zorgvuldigheid onderzocht hadden. 

 

Dit getuigt zonder enige twijfel van het gegeven dat de verwerende partij heeft nagelaten het medisch 

dossier grondig te analyseren, maar slechts heel oppervlakkig heeft bekeken, hetgeen tevens heeft 

bijgedragen tot de bestreden beslissing.  

 

Dient DVZ er niet op gewezen te worden de aanvraag van verzoeker conform te behandelen en de 

geldende regelgeving toe te passen?! 

 

Het mag duidelijk zijn dat verwerende partij spijkers op laag water zoekt om de aanvraag van verzoeker 

ongegrond te verklaren. Dat dit dan ook onaanvaardbaar is! 

 

Er kan bijgevolg geen twijfel over bestaan dat verzoeker wel degelijk aan aandoeningen lijdt die een 

reëel risico vormen voor zijn fysieke integriteit. Dit wordt ook niet betwist door de arts-attaché. 

 

3) Er bestaat geen adequate behandeling voor deze ziekte in zijn herkomstland 
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" Een ernstig zieke vreemdeling heeft enkel recht op een medisch verblijf in België als er in zijn 

herkomstland of het land waar hij wettig verblijf heeft, geen of slechts een onzekere of zeer beperkte 

beschikbaarheid is van medische zorgen voor zijn ziekte. " 

 

Verzoeker gaat niet akkoord met de conclusie van de arts-attaché die stelt dat de nodige opvolging en 

zorgen beschikbaar zouden zijn in Tsjetsjenië. 

 

In eerste instantie wenst verzoeker te reageren op de informatie waarop DVZ zich baseert. De arts-

attaché verwijst immers naar informatie afkomstig uit de MedCoi-bank, gepubliceerd in 2011.  

Bezwaarlijk kan men hier stellen dat het over actuele informatie zou gaan. 

 

Het is bovendien opvallend dat verzoeker gedurende een ruime periode in het bezit werd gesteld van 

een AI en verwerende partij plots met informatie van 2011 tracht te "bewijzen" dat verzoeker wel in het 

land van herkomst behandeld zou kunnen worden.  

 

Bovendien is het onbegrijpelijk voor verzoeker hoe de arts-attaché, zonder verzoeker onderzocht te 

hebben, kan stellen dat de vereiste medicatie (die niet voorkomt op de lijst) "zomaar" vervangen kan 

worden door een andere (die wel voorkomt op de lijst). 

 

Dat dit werkelijk onbegrijpelijk, onzorgvuldig en gevaarlijk is! 

 

De arts-attaché stelt zelf in zijn beslissing dat verzoeker medicamenteus behandeld dient te worden. Dat 

het kennelijk onredelijk en zelfs gevaarlijk lijkt om, zonder verzoeker te onderzoeken, een ander medicijn 

voor te stellen "ter vervanging". 

 

In tweede instantie wenst verzoeker te verwijzen naar de informatie van MedCOI, waarop verwerende 

partij zich baseert om te stellen dat de nodige opvolging beschikbaar is. 

 

DZV schendt flagrant het zorgvuldigheidsbeginsel door zich op dit project te richten om de situatie in het 

land van herkomst, zogezegd, te kunnen beoordelen. 

 

DVZ vermeldt immers zelf in haar voetnoot (voetnoot nr. 3): " Disclaimer: de informatie die verstrekt 

wordt is beperkt tot de beschikbaarheid van de medische behandeling, meestal in een bepaald 

ziekenhuis/gezondheidsinstelling, in het land van herkomst; er wordt geen informatie verstrekt over de 

toegankelijkheid van de behandeling." 

 

Dat deze voetnoot voor zich spreekt... DYZ interpreteert de informatie van MedCOI verkeerdelijk alsof 

verzoeker de nodige opvolging zou kannen verkrijgen in het land van herkomst maar gaat voorbij aan 

het feit dat er niet onderzocht wordt in welke mate deze opvolging beschikbaar is voor verzoeker. 

 

Dat dit geen grondig onderzoek uitmaakt! Het feit dat de nodige opvolging eventueel beschikbaar zou 

zijn in een ziekenhuis in de hoofdstad van een land, garandeert nog niet dat elke inwoner van dat land 

toegang heeft tot deze faciliteiten! 

 

Het mag duidelijk blijken dat de arts-attaché er alles aan gedaan heeft om te kunnen stellen dat de 

broodnodige opvolging en verzorging aanwezig zouden zijn in het land van herkomst, maar hiervoor 

zich gebaseerd heeft op verouderde, incorrecte informatie. Dat dit dan ook onaanvaardbaar is! 

 

Bovendien wordt er nergens een afweging gemaakt over het feit of deze medicijnen en opvolging wel 

financieel beschikbaar zijn voor verzoeker. Er bestaat geen sociaal zekerheidstelsel in Tsjetsjenië. Deze 

broodnodige opvolging en verzorging zijn onbetaalbaar voor verzoeker. Toch weigert verwerende partij 

hier rekening mee te houden of dit zelfs maar te onderzoeken! 

 

Dat dit onaanvaardbaar is voor verzoeker. 

 

Uw Raad blijft zich immers duidelijk uitspreken over deze kwestie. 

 

Arrest nr. 105 052 van 14.06.2013 stelt immers het volgende: 

"Aldus blijkt dat de ambtenaar-geneesheer door enkel te onderzoeken of de aandoeningen direct 

levensbedreigend zijn, in de zin dat er sprake is van een kritieke gezondheidstoestand of een 

vergevorderd stadium van de ziekte, zonder verder onderzoek naar de mogelijkheden van een 
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behandeling in het land van herkomst, de rechtspraak van het EHRM inzake art 3 van het EVRM bij 

verwijdering van zieke vreemdelingen, te beperkend interpreteert.  

Uit het hierboven gestelde blijkt dat de arts-adviseur door enkel te onderzoeken of de aandoening 

levensbedreigend is, in strijd met artikel 9ter, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet niet nagegaan is 

of er geen sprake is van een ziekte of aandoening die een reëel risico inhoudt op onmenselijke en 

vernederende behandeling doordat er geen adequate behandeling beschikbaar is in het land van 

herkomst. " 

 

Verzoeker is van mening dat het geenszins bewezen is dat de nodige opvolging en verzorging 

beschikbaar zou zijn voor verzoeker. 

 

Daar waar men in andere beslissingen wijst op het feit dat elk dossier individueel beoordeeld dient te 

worden, maakt men ditmaal deze afweging niet... 

 

Men heeft op geen enkel moment enige actie ondernomen om het dossier van verzoeker individueel te 

onderzoeken. Dient men verwerende partij er niet op te wijzen dat zij verplicht zijn het dossier 

individueel te beoordelen? Louter verwijzen naar algemene toestanden volstaat niet! 

 

Men stelt dat de nodige opvolging en verzorging beschikbaar zijn in Tsjetsjenië, maar gaat voorbij aan 

het feit dat het gaat over 'vervangingsmedicijnen' en opvolging in ontoegankelijke faciliteiten. 

 

Dat dit dan ook onredelijk is en onaanvaardbaar! 

 

Dat verzoeker dan ook meent dat zijn aanvraag niet op een zorgvuldige wijze werd behandeld. 

 

Verzoeker begrijpt niet waarom men geen rekening heeft gehouden met ALLE elementen die hij 

aanhaalt in zijn verzoekschrift! 

 

Dat verzoeker dan ook meent dat zijn aanvraag niet op een zorgvuldige wijze werd behandeld. 

 

Dat verzoeker dan ook met aandrang vraagt huidige beslissing te willen vernietigen omwille van de 

schendig van de materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en 

het rechtszekerheidsbeginsel.” 

 

3.2 Wat de ingeroepen schending van de formele motivering betreft, wijst de Raad erop dat de artikelen 

2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 – net als artikel 62 van de vreemdelingenwet - de administratieve 

overheid verplichten in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de 

beslissing ten grondslag liggen, en dit op “afdoende” wijze. Het afdoende karakter van de motivering 

betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk met de beslissing te maken 

moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen dat de aangehaalde redenen moeten 

volstaan om de beslissing te dragen. De belangrijkste bestaansreden van de motiveringsplicht, zoals die 

wordt opgelegd door de wet van 29 juli 1991, bestaat erin dat de betrokkene in de hem aanbelangende 

beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze werd genomen, opdat hij met 

kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te 

bestrijden (cf. RvS 9 september 2015, nr. 232.140).  

 

De Raad stelt vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in de beslissing en 

het bijbehorende medische advies kunnen worden gelezen, zodat verzoeker niet kan voorhouden dat de 

juridische en feitelijke overwegingen die aan de bestreden beslissing ten grondslag liggen, niet in deze 

beslissing zouden opgenomen zijn. In deze mate maakt de verzoeker een schending van de formele 

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

vreemdelingenwet niet aannemelijk.  

 

Waar verzoeker de schending inroept van de materiële motivering, wijst de Raad erop dat het bij de 

beoordeling van de materiële motivering niet tot de bevoegdheid van de Raad behoort zijn beoordeling 

in de plaats te stellen van deze van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn 

wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in 

onredelijkheid tot haar besluit is gekomen.  
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De voorgehouden schending van de materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van de 

bepalingen waarop de bestreden beslissing steunt, met name artikel 9ter van de vreemdelingenwet, 

waarvan de verzoeker eveneens de schending aanvoert. 

 

Met betrekking tot de ingeroepen schending van het zorgvuldigheidsbeginsel dient erop gewezen te 

worden dat dit beginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een zorgvuldige wijze 

voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (cf. RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 

14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 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.  

 

Voormeld artikel 9ter van de vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

“§ 1. De in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 2 en die op 

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

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

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

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

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

bevat het adres van de effectieve verblijfplaats van de vreemdeling in België.  

De vreemdeling maakt samen met de aanvraag alle nuttige en recente inlichtingen over aangaande zijn 

ziekte en de mogelijkheden en de toegankelijkheid tot een adequate behandeling in zijn land van 

herkomst of in het land waar hij verblijft.  

Hij maakt een standaard medisch getuigschrift over zoals voorzien door de Koning bij een besluit 

vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Dit medisch getuigschrift dat niet ouder is dan drie maanden 

voorafgaand aan de indiening van de aanvraag vermeldt de ziekte, haar graad van ernst en de 

noodzakelijk geachte behandeling.  

De beoordeling van het in het eerste lid vermelde risico, van de mogelijkheden van en van de 

toegankelijkheid tot behandeling in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, en van de in het 

medisch getuigschrift vermelde ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling, 

gebeurt door een ambtenaar-geneesheer of een geneesheer aangeduid door de minister of zijn 

gemachtigde die daaromtrent een advies verschaft. Deze geneesheer kan, indien hij dit nodig acht, de 

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen.” 

 

In casu verklaarde de gemachtigde de aanvraag om machtiging tot verblijf ongegrond, daar het 

aangehaalde medische probleem niet kan worden weerhouden als grond om een verblijfsvergunning te 

bekomen met toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Hierbij wordt verwezen naar een 

medisch advies dat de ambtenaar-geneesheer op 14 juni 2013 opstelde met betrekking tot de medische 

problematiek van verzoeker. De ambtenaar-geneesheer bracht volgend advies uit: 

 

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

in het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 11.05.2010. 

 

Door de betrokkene werden de volgende medische getuigschriften/verslagen voorgelegd ter staving van 

de aanvraag: 

 

- 2 medische getuigschriften d.d. 02/03/2010, opgesteld door dr. H.V., huisarts. 

- Medisch getuigschrift d.d. 05/01/2011, opgesteld door dr. J. H., psychiater. 

- Geneesmiddelenvoorschrift d.d. 23/02/2011, eveneens opgesteld door dr. J. H.. 

- Medisch getuigschrift d.d, 02/03/2011, eveneens opgesteld door dr. H.V.. 

- Medisch getuigschrift d.d. 25/05/2011, eveneens opgesteld door dr. J. H.. 

- Medisch getuigschrift en 2 geneesmiddelenvoorschriften d.d. 23/11/2011, eveneens opgesteld door 

 dr. J. H.s. 

- Medisch getuigschrift d.d. 28/11/2011, eveneens opgesteld door dr. H. V.. 

- Verwijsbrief cardiologie d.d. 18/04/2012, eveneens opgesteld door dr. J.H.. 

- Medisch getuigschrift en geneesmiddelenvoorschrift d.d. 03/10/2012, eveneens opgesteld door dr. 

 J. H.. 

- Aanvraagformulier nucleaire geneeskunde, opgesteld door dr, J.S., geneesheer-specialist in 

opleiding in de fysische geneeskunde en de revalidatie. 

- Medisch getuigschrift d.d, 05/10/2012, opgesteld door dr. C. d. C., huisarts (protocol 

 van een gastroscopie door dr. L. T., gastro-enteroloog, op 08/06/2012 + maagbiopsie). 
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- Medisch getuigschrift d.d. 09/01/2013, eveneens opgesteld door dr. J. H.. 

- Medisch getuigschrift d.d. 11/01/2013, eveneens opgesteld door dr. C. d C.. 

- Medisch getuigschrift d.d. 11/01/2013, eveneens opgesteld door dr. C. d C. 

 (protocol van een gastroscopie door dr. L.T. op 20/11/2012). 

- Hospitalisatieverslag d.d. 16/01/2013, opgesteld door dr. A. V. D., geneesheer-specialist in 

 opleiding voor neurologie / dr. R. C., diensthoofd, neurologie Z.N.A. Middelheim in Antwerpen 

 (hospitalisatie op de afdeling neurologie van 15/01/2013 tot en met 17/01/2013). 

- Geneesmiddelenvoorschrift d.d. 17/01/2013, opgesteld door dr. W.V.D., geneesheer-specialist in 

opleiding voor neurologie. 

- Aanvraagformulier voor een CT sinussen en 2 geneesmiddelenvoorschriften d.d. 18/01/2013, 

opgesteld door dr. H. F., geneesheer-specialist voor otorhinolaryngologie. 

- Geneesmiddelenvoorschrift d.d, 24/01/2013, eveneens opgesteld door dr, C. d C., 

- Medisch getuigschrift en 2 geneesmiddelenvoorschriften d.d. 10/04/2013t eveneens opgesteld door 

 dr. J. H.. 

- Medisch getuigschrift d.d. 12/04/2013, eveneens opgesteld door dr. C. d C. (verslag 

 van de raadpleging van 18/01/2013 en 13/02/2013 bij dr. H. F.), 

- Medisch getuigschrift en geneesmiddelenvoorschrift d.d. 12/04/2013, eveneens opgesteld door dr. 

 C. d C.. 

- Ongedateerd geneesmiddelenvoorschrift, opgesteld door dr. I. H. S., geneesheer-specialist in 

opleiding voor pneumologie. 

- 2 ongedateerde geneesmiddelenvoorschriften, opgesteld door dr. R. S., neuroloog» 

- Aanvraagformulier voor een MRI hersenen d.d. 26/09/2012, opgesteld door dr. R. S.: dit 

aanvraagformulier bevat geen identificatiegegevens van de betrokken persoon ("patiënt") en wordt 

bijgevolg inhoudelijk niet verder in overweging genomen bij het opstellen van dit medisch advies. 

- Ongedateerd aanvraagformulier nucleaire geneeskunde en ongedateerd medisch getuigschrift, 

 opgesteld door dr. L. T.: dit aanvraagformulier en dit medisch getuigschrift bevatten geen 

identificatiegegevens van de betrokken persoon ("patiënt") en worden bijgevolg inhoudelijk niet verder in 

overweging genomen bij het opstellen van dit medisch advies. 

 

Uit een studie van de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische getuigschriften/verslagen blijkt 

dat deze 31-jarige man sinds januari 2011 ambulante psychiatrische zorgen krijgt bij dr. H. in het kader 

van een posttraumatische stress-stoornis (PTSD of posttraumatic stress disorder}, een depressie en 

een somatisatiestoornis. Dr. V., huisarts, maakte in de medische getuigschriften van 02/03/2010 ook 

melding van suïcidale neiging. 

In betrokkenes lopende medicamenteuze behandeling noteren we in deze context Paroxetine 30 mg 

(farmaceutische stof paroxetine: een antidepressivum) en af en toe Lormetazepam 2 mg 

(farmaceutische stof Lormetazepam: een benzodiazepine die gebruikt wordt als 

hypnoticum/slaapmiddel)2. Dr. H. attesteerde in het medisch getuigschrift van 10/04/2013 verder dat de 

duur van de noodzakelijke behandeling nog niet te voorzien was, dat de evolutie en prognose nog niet 

te voorzien waren en dat indien de behandeling werd stopgezet er een sterke verergering van de 

psychiatrische symptomen zou zijn. 

We merken op dat we niet beschikken over bijkomende medische (psychiatrische) 

getuigschriften/verslagen met aanvullende informatie aangaande het doorgemaakte trauma dat aan de 

basis ligt van de beschreven posttraumatische stress-stoornis (precieze aard/omstandige omschrijving 

van het onderliggende trauma + wanneer opgetreden). Uit de ter staving van de aanvraag voorgelegde 

medische getuigschriften/verslagen blijkt alleszins ook niet dat in deze context een hospitalisatie 

psychiatrie noodzakelijk gebleken is, in verband met een eventuele reële suïcidedreiging of een 

eventuele psychotische decompensatie. 

 

Als bijkomende medische problematiek beschreef dr. d C. in het medisch getuigschrift van 12/04/2013 

ook maaglijden bij de betrokkene, waarvoor inname van Omeprazole 10 mg 1 x 1 per dag 

(farmaceutische stof omeprazol: een maagzuursecretieremmer/een PPI of protonpompinhibitor). 

In betrokkenes medische voorgeschiedenis noteren we in deze context Helicobacter pylori-gastiitis en 

refluxoesofagitis graad A in december 2010.  

Een controle gastroscopie in juni 2012 in het kader van blijvende epi- en mesogastrische pijn toonde 

lichte diffuse gastritis (Hp negatief) en een kleine hernia; dr. T. besloot dat er geen goede verklaring was 

voor de blijvende klachten en dat er waarschijnlijk een belangrijke psychosomatische factor was. Ook bij 

een controle gastroscopie in november 2012 was er enkel lichte gastritis en cardia-insufficiëntie, doch 

geen ernstige gastroenterologische pathologie. 

Op basis van de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische getuigschriften/verslagen blijkt 

mijns insziens niet dat er in deze context sprake is van een huidige ernstige gastro-enterologische 
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aandoening met een huidig risico in de zin van het artikel 9ter: er blijkt niet dat er in deze context een 

actuele directe bedreiging voor het leven van de betrokkene of een actuele kritieke 

gezondheidstoestand is, er blijkt geen noodzaak aan monitoring van de vitale parameters noch aan een 

permanente medische bewaking om het leven van de betrokkene te verzekeren en er blijkt niet dat het 

achterwege blijven van behandeling in dit verband op korte termijn zal leiden tot een acute 

levensbedreiging. 

 

In januari - februari 2013 werd de betrokkene ook behandeld met corticosteroïden (Avamys neusspray, 

Celestone) en antibiotica (Avelox) voor acute sinusitis frontalis; in zijn lopende medicamenteuze 

behandeling zoals op 12/04/2013 noteren we in deze context nog Avamys (farmaceutische stof 

fluticason: een corticosteroïdbevattende neusspray) als onderhoudsbehandeling. 

Op basis van de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische getuigschriften/verslagen blijkt 

mijns insziens niet dat er in deze context sprake is van een huidige ernstige otorhinolaryngologische 

aandoening met een huidig risico in de zin van het artikel 9ter: er blijkt niet dat er in deze context een 

actuele directe bedreiging voor het leven van de betrokkene of een actuele kritieke 

gezondheidstoestand is, er blijkt geen noodzaak aan monitoring van de vitale parameters noch aan een 

permanente medische bewaking om het leven van de betrokkene te verzekeren en er blijkt niet dat het 

achterwege blijven van behandeling in dit verband op korte termijn zal leiden tot een acute 

levensbedreiging. 

 

Tenslotte vermeldde dr. d C in het medisch getuigschrift van 12/04/2013 ook aanhoudende klachten van 

vertigo en hoofdpijn; een evaluatie door een neuroloog was gepland. 

We noteren in deze context uit het hospitalisatieverslag van 16/01/2013 dat de betrokkene gekend is 

met een medische voorgeschiedenis van een hersencontusie in 1999 en aanslepende 

spanningshoofdpijn sinds 9 jaar, met geruststellende neurologische controles in het Z.N A Stuivenberg. 

Door de betrokkene werden geen bijkomende medische (neurologische) getuigschriften/verslagen ter 

beschikking gesteld aangaande de bevindingen van de geplande neurologische herevaluatie (zoals 

bijvoorbeeld (een) consultatieverslag(en) neurologie), ter staving en verdere uitwerking van de 

neurologische diagnostiek, de graad van ernst en de eventuele noodzaak tot neurologische 

behandeling/opvolging. Op basis van de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische 

getuigschriften/verslagen blijkt mijns insziens dan ook niet dat er in deze context sprake is van een 

huidige ernstige neurologische aandoening met een huidig risico in de zin van het artikel 9ter. 

 

Op basis van de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische getuigschriften/verslagen blijkt niet 

dat er bij de betrokkene sprake is van een actuele strikte medische contra-indicatie om te reizen; er blijkt 

in het bijzonder niet dat er bij de betrokkene sprake is van een actuele reële suïcidedreiging of een 

actuele psychotische toestand en/of van een huidige (noodzaak tot) hospitalisatie psychiatrie in deze 

context. 

 

Op basis van de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische getuigschriften/verslagen blijkt niet 

dat mantelzorg op dit ogenblik (nog steeds) strikt medisch vereist is bij de betrokkene. 

 

Wat betreft de beschikbaarheid van de medische behandeling en opvolging in het land van herkomst, 

Rusland (Federatie van)/Tsjetsjenië: 

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

administratief dossier van de betrokkene): 

- Informatie afkomstig uit de MedCOl-databank: 

o van International SOS4 van 04/10/2011 met het uniek kenmerknummer BMA 3631. 

o van International SOS van 27/02/2013 met het uniek kenmerknummer BMA-4645. 

- Informatie bekomen via http://arls.rosminzdrav.ru/ (geraadpleegd op 12/06/2013): Paxil 

(farmaceutische stof paroxetine), Sanwal (farmaceutische stof zolpidem) en Somnol 

(farmaceutische stof zopiclon) zijn geregistreerd in de Russische Federatie. 

Uit deze informatie blijkt dat medicamenteuze behandeling met paroxetine beschikbaar is in Rusland 

(Federatie van)/Tsjetsjenië. Over de beschikbaarheid van Iormetazepam in Rusland (Federatie 

van)/Tsjetsjenië werd geen informatie teruggevonden, doch andere hypnotica zijn wel geregistreerd in 

Rusland (Federatie van) (als eventueel alternatief voor Iormetazepam): bijvoorbeeld zolpidem (een 

geneesmiddel dat verwant is aan de benzodiazepines en dat gebruikt wordt als hypnoticum), zopiclon 

(eveneens een geneesmiddel dat verwant is aan de benzodiazepines en dat gebruikt wordt als 

hypnoticum). Psychiatrische zorgen (ambulant en via hospitalisatie) zijn beschikbaar in Rusland 

(Federatie van)/Tsjetsjenië. 
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Wat betreft de toegankelijkheid van de medische behandeling en opvolging in het land van herkomst, 

Rusland (Federatie van)/Tsjetsjenië: 

o Verwijzend naar de Nota Toegankelijkheid van de zorgen in het herkomstland of land van 

  gewoonlijk verblijf d.d. 14/06/2013: 

"De staat garandeert alle Russische burgers (met inbegrip van Tsetsjenië) het recht op gratis medische 

zorgen, via het systeem van de verplichte ziekteverzekering, De bijdragen voor de verzekering worden 

betaald door de werkgever of, voor werklozen, gepensioneerden en kinderen, door de staat. Iedereen is 

dus verzekerd.  

  Mensen komen op het juiste niveau van specialisatie terecht op basis van een systeem van 

doorverwijzing. De patiënt kan zelf het hospitaal of de specialist kiezen, naargelang waar hij of zij de 

kwaliteit van de zorgen het beste vindt. 

 

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

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

De Russische Federatie (met inbegrip van Tsetsjenië) voorziet echter ook gratis medicijnen voor 

mensen die lijden aan welbepaalde aandoeningen. Geestelijke aandoeningen zijn opgenomen in deze 

lijst en de medicatie hiervoor is bijgevolg gratis. 

 

Er bestaat eveneens een systeem van gespecialiseerde staatsinstellingen voor hulpbehoevende 

ouderlingen en invaliden (volwassenen en kinderen). Ze kunnen er kosteloos verblijven en ontvangen er 

gratis medische zorgen. Sociale werkers ondersteunen hulpbehoevende alleenstaanden ook thuis. 

Mensen die moeten leven van het minimumpensioen en invaliden die niet in een instelling verblijven 

kunnen rekenen op gratis of goedkopere medicatie. 

 

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

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

in zijn land van oorsprong. We kunnen er dus vanuit gaan dat betrokkene zelf zou kunnen instaan voor 

de eventuele kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. Uit zijn asielrelaas blijkt dat 

betrokkene over een diploma middelbaar onderwijs beschikt; nog 2 jaar studeerde in de richting 

technologie en economie en renovatiewerken uitvoerde (voornamelijk als vloerder). Dit zijn elementen 

die zijn integratie op de arbeidsmarkt kunnen vergemakkelijken. 

 

Op vlak van sociale zekerheid bestaat er eveneens een invaliditeitspensioen voor personen die voordien 

tewerkgesteld geweest zijn en die volledig of half werkonbekwaam zijn geworden. 

 

Verzoeker verklaarde bij zijn asielprocedure overigens dat hij 3000 dollar betaalde om in België te 

geraken, wat een zekere financiële zelfredzaamheid doet vermoeden. 

 

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

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

de nodige zorgen aldaar/ of voor (tijdelijke) financiële hulp. In zijn asielrelaas verklaarde betrokkene dat 

zijn ouders en enkele broers en zussen nog in Vedeno verblijven. 

 

Uit deze informatie kunnen we besluiten dat er geen bezwaren zijn wat betreft de toegankelijkheid van 

de medische zorgen in het land van herkomst, Rusland (Federatie van)/Tsjetsjenië. 

 

Conclusie: 

Vanuit medisch standpunt kunnen we mijns inziens dan ook besluiten dat deze posttraumatische stress-  

stoornis, depressie en somatisatiestoornis bij de betrokkene, zoals hierboven beschreven, geen reëel 

risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien medische behandeling en 

opvolging beschikbaar en toegankelijk is in Rusland (Federatie van)/Tsjetsjenië. 

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

herkomstland, Rusland (Federatie van)/Tsjetsjenië.” 

 

 

 

 

Dit advies werd onder gesloten omslag aan de verzoeker overhandigd en naar dit advies wordt expliciet 

verwezen in de motivering van de bestreden beslissing, waar het integraal deel van uitmaakt. 
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De ambtenaar-geneesheer beschikt bij het beoordelen van het in artikel 9ter, § 1 van de 

vreemdelingenwet genoemde risico over een ruime beoordelingsbevoegdheid en de Raad kan deze 

beoordeling niet maken in de plaats van de ambtenaar-geneesheer. 

 

Verzoeker merkt op dat hij niet begrijpt waarom zijn aanvraag ongegrond is verklaard terwijl hij voldoet 

aan de drie voorwaarden om een verblijfsmachtiging te bekomen, nl. hij verblijft in België, de ziekte 

vertoont een zekere ernst en er bestaat geen adequate behandeling voor deze ziekte in zijn 

herkomstland.   

 

Wat de eerste voorwaarde betreft, wijst verzoeker erop dat hij sinds geruime tijd in België woont. De 

Raad merkt op dat dit niet wordt betwist in de bestreden beslissing.  

 

Wat de tweede voorwaarde betreft, namelijk dat de ziekte een zekere ernst vertoont, merkt de Raad op 

dat in het medisch advies de ernst van zijn PTSD, depressie en somatisatiestoornis niet worden betwist.  

 

Verzoeker is niet akkoord met de volgende opmerking: “We merken op dat we niet beschikken over 

bijkomende medische (psychiatrische) getuigschriften/verslagen met aanvullende informatie aangaande 

het doorgemaakte trauma dat aan de basis ligt van de beschreven posttraumatische stress-stoornis” in 

het medisch advies. Verzoekers kritiek steunt op slechts een gedeeltelijke lezing van het medisch 

advies aangezien de arts-adviseur in casu doelt op de “precieze aard/omstandige omschrijving van het 

onderliggende trauma + wanneer opgetreden”. Verzoeker verduidelijkt ook thans in het verzoekschrift 

niet wat de precieze aard is van zijn trauma en wanneer dat is opgetreden. Verzoeker verwijt de 

verwerende partij geen bijkomende informatie te hebben opgevraagd of hem niet te hebben onderzocht.  

Het gegeven dat de arts-adviseur opmerkt dat er geen informatie is verstrekt over het doorgemaakte 

trauma dat aan de basis ligt van zijn aandoeningen laat niet toe te concluderen dat de arts-adviseur aan 

de hand van de medische getuigschriften geen advies zou kunnen verstrekken aangaande de ziekte. De 

schending van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet aangetoond.  

 

Waar verzoeker meent dat hij het geijkte formulier heeft gebruikt en correct ingevuld, het RIZIV-nummer 

heeft vermeld, de identiteitsgegevens heeft vermeld, bijlagen heeft toegevoegd, enzoverder, merkt de 

Raad op dat het niet is omdat zijn aanvraag aan de vormwaarden voldoet dat daarom automatisch een 

verblijfsmachtiging moet worden toegestaan. Uit de eenvoudige lezing van het medisch advies blijkt dat 

voor het PTSD syndroom ook naar het oordeel van de arts-adviseur een medicamenteuze behandeling 

nodig is en psychiatrische zorgen dienen te worden verdergezet. De arts-adviseur heeft verder de 

beschikbaarheid en toegankelijkheid van de noodzakelijke behandeling in verzoekers land van herkomst 

onderzocht.  

 

De arts-adviseur oordeelt dat de psychische aandoeningen geen reëel risico inhouden voor het leven of 

de fysieke integriteit aangezien er geen sprake is van een actuele strikte medische contra-indicatie om 

te reizen, van een actuele reële suïcidedreiging of een actuele psychotische toestand en/of van een 

huidige (noodzaak tot) hospitalisatie psychiatrie in deze context. De arts-adviseur oordeelt tevens dat op 

basis van de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische getuigschriften niet blijkt dat 

mantelzorg op dit ogenblik (nog steeds) strikt medisch vereist is bij verzoeker. Verzoeker weerlegt dit 

niet met de loutere bewering dat hij volgens hem wel degelijk lijdt aan een aandoening die een reëel 

risico vormt voor zijn fysieke integriteit.  

 

Verzoeker gaat niet akkoord met de conclusie van de arts-adviseur dat de nodige opvolging en zorgen 

beschikbaar zijn in Tsjetsjenië. De informatie waarop de arts-adviseur zijn oordeel steunt, dateert van 

2011 en kan bezwaarlijk als actueel worden beschouwd.  

 

Verzoekers kritiek steunt wederom op een niet volledige lezing van het medisch verslag waaruit blijkt dat 

de arts-adviseur informatie heeft geraadpleegd afkomstig uit MedCOI-databank van 4 oktober 2011 en 

van 27 februari 2013 en van een website die op 12 juni 2013 werd geraadpleegd. Nu het medisch 

advies op 14 juni 2013 werd gegeven kan de informatie waarop de arts-adviseur beroep heeft gedaan  

niet als verouderd worden beschouwd. Bovendien laat verzoeker na met concrete gegevens aan te 

tonen dat de informatie niet of niet meer correct zou zijn. Waar verzoeker verwijst naar het feit dat hij in 

het bezit was van een immatriculatieattest merkt de Raad op dat de ontvankelijkverklaring van zijn 

aanvraag niet automatisch tot gevolg heeft dat er geen behandelingsmogelijkheden zouden zijn in zijn 

land van herkomst. De ontvankelijkverklaring van de aanvraag heeft slechts tot doel de verzoeker, in 

afwachting van een grondig onderzoek van de aandoeningen, in het bezit te stellen van een tijdelijke 

verblijfsmachtiging.  
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Verzoeker stelt dat de vereiste medicatie die niet voorkomt op de lijst niet zomaar kan vervangen 

worden door andere medicatie die wel voorkomt op de lijst. Verzoeker meent dat het kennelijk onredelijk 

is en zelfs gevaarlijk is om een ander medicijn voor te stellen ter vervanging.  

 

In het medisch verslag kan omtrent de beschikbare medicatie het volgende worden gelezen:  “Uit deze 

informatie blijkt dat medicamenteuze behandeling met paroxetine beschikbaar is in Rusland (Federatie 

van)/Tsjetsjenië. Over de beschikbaarheid van Iormetazepam in Rusland (Federatie van)/Tsjetsjenië 

werd geen informatie teruggevonden, doch andere hypnotica zijn wel geregistreerd in Rusland 

(Federatie van) (als eventueel alternatief voor Iormetazepam): bijvoorbeeld zolpidem (een geneesmiddel 

dat verwant is aan de benzodiazepines en dat gebruikt wordt als hypnoticum), zopiclon (eveneens een 

geneesmiddel dat verwant is aan de benzodiazepines en dat gebruikt wordt als hypnoticum).” Hieruit 

blijkt dat de arts-adviseur niet “zomaar” andere geneesmiddelen voorstelt ter vervanging van de thans 

voorgeschreven medicatie maar op zoek is gegaan naar alternatieven die hetzelfde actieve bestanddeel 

bevatten. Verzoeker laat na aan te tonen dat de voorgestelde alternatieven niet geschikt zijn voor hem 

of geen alternatief kunnen bieden. Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet 

aangetoond.  

 

Verzoeker meent dat er niet onderzocht is in welke mate de medische opvolging beschikbaar is in zijn 

land van herkomst. Het feit dat de nodige medische zorgen beschikbaar zouden zijn, garandeert nog 

niet dat elke inwoner van het land toegang heeft tot die zorgen. Bovendien blijkt niet dat de medicijnen 

en opvolging financieel beschikbaar zijn voor verzoeker. Er bestaat geen sociaal zekerheidsstelsel in 

Tsjetsjenië. De opvolging en verzorging zijn onbetaalbaar voor verzoeker.  

 

In tegenstelling tot verzoekers bewering in het verzoekschrift stelt de Raad vast dat haast een volledige 

pagina in het medisch verslag is gewijd aan de toegankelijkheid van de medische behandeling en 

opvolging in Rusland/Tsjetsjenië. De arts-adviseur verwijst ter zake naar een nota betreffende de 

toegankelijkheid van de zorgen opgesteld op 14 juni 2013. De verwerende partij stelt vast dat in Rusland 

(inbegrepen Tsjetsjenië) alle burgers recht hebben op gratis medische zorgen via het systeem van de 

verplichte ziekteverzekering. Iedereen is verzekerd. Waar verzoeker stelt dat er geen sociaal 

zekerheidsstelsel bestaat, toont hij dit niet aan met concrete gegevens en blijft zijn stelling beperkt tot 

een loutere bewering. Verwerende partij daarentegen steunt zijn vaststelling op een rapport van IOM 

van 2011. Verder vermeldt de verwerende partij dat de medicatie over het algemeen op eigen kosten is 

aan te schaffen en dat er geen vaste prijzen zijn voor de medicatie. Evenwel voorziet de Russische 

Federatie ook in gratis medicijnen voor welbepaalde aandoeningen. Geestelijke aandoeningen zijn 

opgenomen in deze lijst. In de mate verzoeker van mening is dat hij zelf zal moeten instaan voor de 

kosten van de medicatie wijst de verwerende partij er nog op dat verzoeker geen bewijs van 

arbeidsongeschiktheid voorlegt. Verzoeker beschikt over een diploma middelbaar onderwijs en 

studeerde nog 2 jaar in de richting technologie en economie. Verzoeker heeft in zijn land van herkomst 

renovatiewerken uitgevoerd. Verwerende partij meent dat deze elementen zijn integratie op de 

arbeidsmarkt kunnen vergemakkelijken. Ten slotte wijst de verwerende partij erop dat hij bij familie, 

vrienden of kennissen terecht kan voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het bekomen van de nodige zorgen 

aldaar of voor (tijdelijke) financiële hulp. Verzoeker verklaarde in zijn asielrelaas dat zijn ouders en 

enkele broers en zussen nog in Vedeno verblijven. Dit wordt niet betwist door verzoeker in het 

verzoekschrift. Verzoeker kan de verwerende partij bezwaarlijk verwijten zijn dossier niet individueel te 

hebben onderzocht en enkel zou verwijzen naar algemene toestanden. Een schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet aangetoond.  

 

Waar verzoeker stelt dat er geen rekening is gehouden met alle elementen die hij in zijn aanvraag heeft 

aangehaald, toont verzoeker niet aan dat bepaalde elementen zouden zijn veronachtzaamd bij het 

opstellen van het medisch advies. In ieder geval verduidelijkt verzoeker niet met welke elementen geen 

rekening zou zijn gehouden.         

 

De schending van de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet 

aangetoond.  

 

Wat het redelijkheidsbeginsel betreft, wijst de Raad verzoeker erop dat het redelijkheidsbeginsel de 

Raad niet toelaat het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden 

wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen 

de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). De keuze die 

een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt immers slechts het 
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redelijkheidsbeginsel wanneer men zich op zicht van de opgegeven motieven tevergeefs afvraagt hoe 

het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Met andere woorden, om het 

redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan 

men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is, wat in casu niet het 

geval is. Uit de voormelde bespreking blijkt dat de verweerder op basis van de objectieve gegevens 

aanwezig in het dossier in alle redelijkheid tot de huidige beslissing kon komen. 

 

Het rechtszekerheidsbeginsel houdt in dat de inhoud van het recht voorzienbaar en toegankelijk moet 

zijn zodat de rechtzoekende in redelijke mate de gevolgen van een bepaalde handeling kan voorzien op 

het tijdstip dat de handeling wordt verricht en dat de overheid daarvan niet zonder objectieve en 

redelijke verantwoording mag afwijken (RvS 22 maart 2004, nr. 129 541). Uit de bespreking hierboven 

blijkt dat verzoeker een schending van dit beginsel niet met concrete gegevens aantoont. 

 

Evenmin zet verzoeker uiteen op welke wijze hij artikel 7 van het KB van 17 mei 2007 geschonden acht.  

 

Het enige middel is ongegrond.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier juli tweeduizend zeventien door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 
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