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 nr. 197 094 van 21 december 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: 1. X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. BAELDE 

Werfstraat 91  

8000 BRUGGE 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Justitie, belast met 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, op 

16 oktober 2014 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Justitie, belast met Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 10 september 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 en van de beslissingen van de gemachtigde van de minister 

van Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 

dezelfde datum tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlagen 13). 

 

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 16 oktober 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 november 

2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. DE LIEN, die loco advocaat J. BAELDE verschijnt voor de 

verzoekende partijen en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. De verzoekende partijen verklaren de Russische nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 

respectievelijk 2 januari 1951 en 8 oktober 1952.  

 

1.2. De verzoekende partijen dienen op 16 maart 2012 een aanvraag in om machtiging tot verblijf van 

meer dan drie maanden op grond van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de 

Vreemdelingenwet). Deze aanvraag is gesteund op medische problemen van eerste verzoekende partij. 

Op 13 juni 2012 wordt deze aanvraag ontvankelijk verklaard.  

 

1.3. Op 17 augustus 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing waarbij de aanvraag van 16 maart 

2012 ongegrond wordt verklaard. De verzoekende partijen tekenen op 11 oktober 2012 tegen deze 

beslissing beroep aan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). Bij arrest van 14 

januari 2013 met nummer 95 016 vernietigt de Raad de beslissing tot ongegrondheid.  

 

1.4. Op 22 april 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing waarbij de aanvraag van 16 maart 

2012 wordt afgesloten met een technische weigering. Op 3 juli 2013 wordt deze beslissing ingetrokken, 

waarna het bij de Raad tegen deze beslissing ingestelde beroep bij arrest van 17 september 2013 met 

nummer 109 917 wordt verworpen. 

 

1.5. Op 16 december 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een nieuwe beslissing waarbij de aanvraag van 16 

maart 2012 wordt afgesloten met een technische weigering. De verzoekende partijen tekenen tegen 

deze beslissing op 27 januari 2014 beroep aan bij de Raad. Bij arrest van 29 april 2014 met nummer 

123 351 vernietigt de Raad voormelde beslissing van 16 december 2013.  

 

1.6. De gemachtigde van de minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding neemt op 10 september 2014 de beslissing waarbij de aanvraag van 

16 maart 2012 ongegrond wordt verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing die op 22 september 

2014 aan de verzoekende partijen ter kennis wordt gebracht en waarvan de motieven luiden als volgt:  

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 16.03.2012 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

[D.,A.] [R.R.: …], geboren te […] op […] 

+ echtgenote : 

[D.,R.] [R.R.: …], geboren te […] op […] 

nationaliteit: Rusland (Federatie van) 

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 13.06.2012, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is. 

Reden(en) : 

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

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

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

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

Er werden medische elementen aangehaald door [D.,A.] die echter niet weerhouden kunnen worden 

(zie medisch verslag arts-adviseur dd. 09.09.2014) 

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).” 
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Het advies van een arts-adviseur van 9 september 2014 waarnaar wordt verwezen en dat de eerste 

verzoekende partij samen met deze beslissing onder gesloten omslag 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 medische evaluatie van de gezondheidstoestand aangehaald door 

genoemde persoon in het kader van zijn vraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 

16.03.2012. 

Verwijzend naar uw vraag voor advies kan ik u meedelen: 

- Verwijzend naar het medisch attest d.d. 02/12/2011 van Dr. [J.D.P.], huisarts te Oostende; 

- Verwijzend naar het medisch attest d.d. 22/12/2011 van Dr. [T.], cardioloog te Oostende; 

- Verwijzend naar het medisch attest d.d. Ongedateerd, 2de blad ontbreekt zodoende ook de 

identificatie van de arts; 

- Het medisch dossier bevat zes pagina's verslag van de dienst oogziekten tussen 2011 en 2013; 

- Verwijzend naar het medisch attest d.d. 02/12/2011 van Dr. [T.], cardiologie; 

- Het medisch dossier bevat een verslag van een coronarografie d.d. 21/12/2011 van de dienst 

cardiologie van Dr. [T.]; 

- Verwijzend naar het medisch attest d.d. 27/12/2011 van de dienst cardiologie; 

- Verwijzend naar het medisch attest d.d. 11/01/2012 van Dr. [T.], cardiologie; 

- Verwijzend naar het medisch attest d.d. 01/08/2012 van Dr. [T.], cardiologie; 

- Het medisch dossier bevat een operatieverslag d.d. 10/10/2012 van Dr. [S.R.], oftalmologie; 

- Het medisch dossier bevat een opnameverklaring van 22/08/2013; 

- Verwijzend naar het medisch attest d.d. 29/01/2014 van Dr. [T.], cardiologie; 

- Het medisch dossier bevat een verwijsbrief van de huisarts Dr. [L.R.]; 

- Het medisch dossier bevat een posologierooster d.d. 10/06/2014, overzicht van aankopen van 

01/08/2013 tot 11/06/2014 bij de apotheek en nog een verkoopshistoriek; 

Analyse van dit medisch dossier leert mij dat betrokkene in december 2011 werd gezien met klachten 

van druk op de borst en verhoogde bloeddruk. De uitgevoerde onderzoeken waaronder een 

coronarografie wezen op een ééntakslijden, wat betekent dat er één coronair gedeeltelijk verstopt was 

voor 50 tot 70%. De andere bloedvaten van het hart vertoonden geen verstoppingen. De 

linkerventrikelfunctie was normaal met een ejectiefractie van 80%. Dit betekent dat het hart nog niks aan 

kracht heeft ingeboet. Er was een lichte mitralisklepinsufficiëntie. Er werd beslist om betrokkene 

medicamenteus te behandelen. Betrokkene is een ex-roker. Er was sprake van een gunstige cardiale 

toestand. Betrokkene heeft een jaarlijkse cardiologische controle nodig en moet kunnen beschikken 

over zijn medicijnen: Asaflow (=acetylsalicylzuur=aspirine), Atorstatine (=medicijn om de cholesterol te 

verlagen), Emcoretic (=bisoprolol, Beta-blocker om de bloeddruk te verlagen in combinatie met 

hydrochloorthiazide, een diureticum =een vochtafdrijver), Coveram (=bloeddrukverlager=perindopril 

ACE-inhibitor en amlodipine, calciumantagonist). 

Betrokkene werd geopereerd aan de ogen voor cataract. Het eerste oog werd geopereerd in Rusland, 

het 2e oog in België. Betrokkene lijdt ook aan glaucoom, dit is oogoverdruk waarvoor hij Xalacom 

(=latanoprost) oogdruppels nodig heeft. Betrokkene moet opgevolgd worden door een oogarts en moet 

kunnen beschikken over de oogdruppels om de oogdruk te doen dalen. 

Betrokkene leed ook aan een oesofagitis graad A: dit is de lichtste graad van slokdarmontsteking. 

Betrokkene leed ook aan antritis +++, dit is een ernstige vorm van maagontsteking waarvoor betrokkene 

nu blijvend een maagbeschermer nodig heeft. Er was ook maagbesmetting met Helicobacter Pylori die 

werd geëradiceerd met een kortdurende behandeling met antibiotica. Die besmetting is nu genezen. 

Betrokkene kan voor deze aandoening door een gastro-enteroloog of een algemeen internist opgevolgd 

worden en hij heeft nood aan een maagbeschermer zoals Pantomed (=pantoprazol). 

De aandoening verhindert betrokkene zeker niet te reizen. Mantelzorg is niet nodig. Geen enkele van de 

aandoeningen is dermate invaliderend dat betrokkene permanent hulp zou nodig hebben. 

De vraag stelt zich naar de behandelingsmogelijkheden in de Russische Federatie meer bepaald 

Tsjetsjenië. 

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

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

administratief dossier van de betrokkene): 

- Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank: 

• van International SOS2 van 26/02/2013 met uniek referentienummer 4643: Hieruit blijkt dat 

opvolging door een internist en een cardioloog mogelijk is; Amlodipine en hydrochlorothiazide zijn 

beschikbaar. De zorgen kunnen verstrekt worden in de Republican Clinical Hospital of Grozny te 

Kemerovskaya street 12 te Grozny;  
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• van International SOS3 van 21/12/2012 met uniek referentienummer 4518: Hieruit blijkt dat 

opvolging door een internist en een cardioloog mogelijk is. Pantoprazole, aspirine (=acetylsalicylzuur), 

bisoprolol en ACE-inhibitoren, equivalenten van perindopril zoals lisinopril, captopril, enalapril zijn 

beschikbaar. De zorgen kunnen verstrekt worden in de Republican Clinical Hospital names after Sh. 

Ependiev te ul. Kemerovskaya bid 12 te Grozny;  

• van International SOS4 van 02/08/2013 met uniek referentienummer 4931: Hieruit blijkt dat 

opvolging door een oftalmoloog mogelijk is. Dit kan in de policlinic 3 Olimpiyskiy proezd te Grozny; 

- http://www.qrls.rosminzdrav.ru/ 

- 

https://translate.qooale.nl/translate?sl=auto&tl=en&is=v&prev=t&hl=fr&ie=UTF&u=http%3A%2F%2Fwwq

rls.rosminzdrav.ru%2F&edit-text= 

- http://www.qrls.rosminzdrav.ru/GRLS.aspx?ReqNumber=&MnnR=%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%0 

%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82&lf=&TradeNmR=&OwnerName=&

MnfOrq=&MnfOrqCountrv=&isfc=Q&isND=1&order=ReqDate&orderTvpe=desc&paqeNum=1 

- http://www.qrls.rosminzdrav.ru/GRLS.aspx?ReqNumber=&MnnR=%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%0 

%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82&lf=&TradeNmR=&OwnerName=&

MnfOrq=&MnfOrqCountrv=&isfs=Q&isND=1&order=ReqDate&orderTvpe=desc&paqeNum=1 

Latanoprost is beschikbaar in de Russische federatie en zodoende ook in Tsjetsjenië. 

Allereerst kan een verblijfstitel niet enkel op basis van het feit dat de toegankelijkheid van de 

behandelingen in het land van onthaal en het land van herkomst sterk uiteen kan lopen afgegeven 

worden. Naast de verificatie van de mogelijkheden tot behandeling in het land van herkomst of het land 

waar de aanvrager gewoonlijk verblijft, vindt de in het kader van een aanvraag uitgevoerde evaluatie 

ook plaats op het niveau van de mogelijkheden om toegang te krijgen tot deze behandelingen. Rekening 

houdend met de organisatie en de middelen van elke staat zijn de nationale gezondheidssystemen zeer 

uiteenlopend. Het kan om een privé-systeem of een openbaar systeem gaan, een staatsprogramma, 

internationale samenwerking, een ziektekostenverzekering, een ziekenfonds ... Het gaat dus om een 

systeem dat de aanvrager in staat stelt om de vereiste zorgen te bekomen. Het gaat er niet om zich 

ervan te verzekeren dat het kwaliteitsniveau van dit systeem vergelijkbaar is met het systeem dat in 

België bestaat. Deze vergelijking zou tot gevolg hebben dat een verblijfsrecht zou worden toegekend 

aan elke persoon wiens systeem voor de toegang tot zorgverlening van minder goede kwaliteit zou zijn 

dan het systeem in België. Dit zou niet in overeenstemming zijn met de belangrijkste doelstelling van de 

verificaties op het gebied van de toegang tot de zorgverlening, namelijk zich ervan verzekeren dat deze 

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

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

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

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

woonplaats binnen de Russische Federatie ». De Tsjetsjenen, de Ingoesjen en de Dagestanen hebben 

als burgers van de Russische Federatie dezelfde rechten en plichten die in de bepalingen van deze wet 

voorkomen als de andere burgers van de Russische Federatie. 

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

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

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

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

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

het beste vindt. De situatie in Rusland op het vlak van de gezondheidszorg is redelijk moeilijk omwille 

van de onderfinanciering vanuit het staatsbudget. Hierdoor is de kwaliteit van de gratis medische zorgen 

niet top op het vlak van infrastructuur en personeel. 

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

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

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

Bepaalde aandoeningen van betrokkene vallen hieronder. 

Mannen (60 jaar) en vrouwen (55 jaar) die vijfjaar gewerkt hebben ontvangen een ouderdomspensioen. 

Mannen (65 jaar) en vrouwen (60 jaar) krijgen een staatspensioen als ze niet in aanmerking komen voor 

een pensioen op basis van tewerkstelling.8 

Overigens lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene in Rusland (Tsjetsjenië) - het land waar hij 

tenslotte ongeveer 57 jaar verbleef - geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben bij wie hij 

terecht zou kunnen voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het bekomen van de nodige zorgen aldaar of voor 

(tijdelijke) financiële hulp. 

Het stuk dat verzoeker aanbrengt (artikel Artsen Zonder Grenzen dd. 21.12.2011) is van algemene aard 

en toont niet aan dat de specifieke medische hulp en zorgen die verzoeker als individu nodig heeft, niet 

toegankelijk zouden zijn. 
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Wat betreft de toegankelijkheid van deze medicatie dient nogmaals verwezen te worden naar de 

rechtspraak van het EHRM waaruit heel duidelijk blijkt dat het volstaat dat de medicatie aanwezig is en 

dat het feit of deze medicatie moeilijk kan verkregen worden door de betrokkene geen reden is om te 

besluiten tot een schending van artikel 3 van het E.V.R.M. (Arrest RW nr. 81574 van 23 mei 2012) 

Niets verhindert betrokkenen derhalve om terug te keren. Het staat betrokkenen vrij hiertoe een beroep 

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

een terugreis. Ook beschikt de IOM over een Reïntegratiefonds dat als doel heeft een duurzame 

terugkeer naar en reïntegratie in het land van herkomst te vergemakkelijken. Dit fonds is ontworpen om 

mensen bij te staan in het vinden van inkomensgenererende activiteiten. Reïntegratiebijstand kan het 

volgende bevatten: beroepsopleidingen, opstarten van kleine zakenprojecten, kosten om een cursus of 

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

van tewerkstellingsbureaus, accommodatie/huur, extra bagage. 

De zieke lijdt niet op zodanige wijze aan een aandoening dat deze een ernstig risico inhoudt voor het 

leven of de fysieke integriteit aangezien de noodzakelijke medische zorgen bestaan en toegankelijk zijn 

in het herkomstland. 

Conclusie: 

Vanuit medisch standpunt kunnen we mijns inziens dan ook besluiten dat de aandoening, hoewel dit 

kan beschouwd worden als een aandoening die een reëel risico zou kunnen inhouden voor zijn leven of 

fysieke integriteit indien deze niet adequaat behandeld wordt, geen reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling, gezien deze behandeling beschikbaar en toegankelijk is in 

de Russische Federatie (Tsjetsjenië). 

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

herkomstland.” 

 

1.7. Eveneens op 10 september 2014 neemt de gemachtigde van de minister van Justitie, belast met 

Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding beslissingen tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten aan de beide verzoekende partijen. Dit zijn de tweede en derde 

bestreden beslissing die samen met de eerste bestreden beslissing aan de verzoekende partijen ter 

kennis worden gebracht en waarvan de motieven luiden als volgt:  

 

“[…] 

nationaliteit: Russische Federatie 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven, 

binnen 30 dagen na de kennisgeving. 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 

° Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: niet in bezit van een geldig visum”. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. De Raad wijst ambtshalve op artikel 39/68-3 van de Vreemdelingenwet, dat luidt als volgt: 

 

“§ 1. Indien een verzoekende partij een ontvankelijk verzoekschrift indient tegen een beslissing 

genomen op basis van artikel 9bis terwijl een beroep tegen een eerdere tegen hem getroffen beslissing 

op basis van artikel 9bis nog hangende is, oordeelt de Raad op grond van het laatst ingediende 

verzoekschrift. De verzoekende partij wordt geacht afstand te doen van het eerder ingediende beroep, 

tenzij zij haar belang aantoont. 

§ 2. Indien een verzoekende partij een ontvankelijk verzoekschrift indient tegen een beslissing genomen 

op basis van artikel 9ter terwijl een beroep tegen een eerdere tegen hem getroffen beslissing op basis 

van artikel 9ter nog hangende is, oordeelt de Raad op grond van het laatst ingediende verzoekschrift. 

De verzoekende partij wordt geacht afstand te doen van het eerder ingediende beroep, tenzij zij haar 

belang aantoont. 

§ 3. Indien de kamervoorzitter of de door hem aangewezen rechter oordeelt dat paragraaf 1 of paragraaf 

2 van toepassing is, vermeldt hij dit in de beschikking zoals voorzien in, naar gelang het geval, artikel 

39/73, § 2, of 39/74.” 
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Voormelde bepaling is overeenkomstig 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 betreft de procedure voor de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen ook van toepassing op “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 weigerings-

beslissingen, waartegen meerdere beroepen werden ingediend voor de datum van inwerkingtreding van 

deze wet.” 

 

Uit de aan de Raad voorgelegde stukken blijkt dat de verzoekende partijen zowel op 16 oktober 2014 

als op 19 september 2017 een beroep hebben ingesteld tegen een beslissing die werd genomen met 

toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Overeenkomstig artikel 39/68-3, § 2 van de Vreemdelingenwet worden de verzoekende partijen 

derhalve, behoudens indien zij hun belang aantonen, geacht afstand te doen van voorliggend beroep 

dat zij op 16 oktober 2014 instelden tegen de beslissing van 10 september 2014 waarbij hun aanvraag 

om tot een verblijf te worden gemachtigd ongegrond wordt verklaard. 

 

Met toepassing van artikel 39/68-3, § 3 van de Vreemdelingenwet werd in de beschikking van 16 

oktober 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 november 2017, opgenomen dat de 

voorzitter van oordeel is dat artikel 39/68-3 van de Vreemdelingenwet van toepassing is, zodat de 

verzoekende partijen in de mogelijkheid waren om voorafgaand aan de terechtzitting te bepalen of zij 

nog een belang hebben bij het beroep dat is gericht tegen een beslissing waarbij een aanvraag om, met 

toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, tot een verblijf in het Rijk te worden gemachtigd 

ongegrond wordt verklaard, terwijl zij ook een beroep instelden tegen een beslissing van een latere 

datum waarbij een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van dezelfde wetsbepaling als 

onontvankelijk werd afgewezen. 

 

Ter terechtzitting is gebleken dat de beslissing van 19 juli 2017 waarbij de aanvraag van de 

verzoekende partijen van 28 april 2017 om, op medische gronden, tot een verblijf te worden gemachtigd 

onontvankelijk wordt verklaard, waartegen de verzoekende partijen op 19 september 2017 een beroep 

instelden, werd genomen met toepassing van artikel 9ter, § 3, 5° van de Vreemdelingenwet. Deze 

beslissing is dus louter genomen op grond van de vaststelling dat de verzoekende partijen hun recentste 

aanvraag om machtiging tot verblijf steunden op dezelfde (medische) elementen zoals zij deze 

voorheen reeds inriepen. Een toetsing aan de in artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet 

bepaalde omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot de toekenning van een verblijfsmachtiging 

om medische redenen was dan ook niet aan de orde en werd niet doorgevoerd. De verzoekende 

partijen geven aan van mening te zijn dat zij hun belang behouden wat de thans eerste bestreden 

beslissing betreft, daar in de beslissing die het voorwerp uitmaakt van het meer recente beroep de 

aanvraag onontvankelijk werd verklaard bij gebrek aan nieuwe medische elementen. Zij stellen dat deze 

laatste beslissing niet kon worden genomen zonder dat eerst een vergelijking werd gemaakt met de 

medische elementen en de bestreden beslissing tot ongegrondheid in de thans voorliggende zaak. Zij 

maken met hun uiteenzetting aannemelijk dat zij nog een belang hebben bij het aanvechten van de 

eerste bestreden beslissing van 10 september 2014 waarbij hun aanvraag om tot een verblijf te worden 

gemachtigd van 16 maart 2012 ongegrond wordt verklaard. Er kan dan ook niet worden besloten dat de 

verzoekende partijen door het indienen van het beroep tegen voormelde beslissing van 19 juli 2017 

dienen te worden geacht afstand te doen van het beroep tegen de beslissing van 10 september 2014 

waarbij hun aanvraag om machtiging tot verblijf ongegrond wordt verklaard. 

 

2.2. De verwerende partij werpt in haar nota met opmerkingen verder de volgende exceptie op: 

 

“Verzoekers ontberen naar het oordeel van de verwerende partij het vereiste belang bij het ingediende 

beroep, in de mate dat dit gericht is tegen de hen betekende bevelen om het grondgebied te verlaten. 

Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980 kunnen 

slechts beroepen voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen worden gebracht door de vreemdeling 

die doet blijken van een benadeling of een belang. 

In casu werd aan verzoekers bevel gegeven om het grondgebied te verlaten in toepassing van artikel 7, 

eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980. 

Artikel 5 van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (B.S. 17 
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februari 2012) heeft artikel 7 van de wet van 15 december 1980 gewijzigd, waardoor het eerste lid van 

het artikel als volgt luidt: “[…].” […] 

Bijgevolg beschikt de minister c.q. de staatssecretaris niet over een discretionaire bevoegdheid wanneer 

artikel 7, eerste lid, 1°, 2°, 5°, 11° of 12° van de wet van 15 december 1980 dient toegepast te worden. 

In casu werd de bestreden beslissing op grond van artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet 

genomen om reden dat de verzoekende partij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de vereiste 

documenten. 

Bij een eventuele vernietiging van het thans bestreden bevel vermag de Staatssecretaris niet anders 

dan in uitvoering van artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, na te hebben 

vastgesteld dat de verzoekende partij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de vereiste 

documenten, een nieuw bevel om het grondgebied te verlaten aan verzoekende partij ter kennis te laten 

brengen. 

Terwijl het daarenboven een herhaald bevel om het grondgebied te verlaten betreft, nu aan verzoekers 

reeds op 18.11.2011 bevel werd gegeven om het grondgebied te verlaten. 

Enkel indien de hogere rechtsnormen zouden worden geschonden doordat aan de betrokken 

vreemdeling een bevel om het grondgebied te verlaten zou worden betekend, en het bevel aldus een 

schending zou impliceren van deze hogere rechtsnormen, kan de gemachtigde op een wettige wijze 

beslissen dat geen bevel om het grondgebied te verlaten moet worden afgegeven aan de betrokken 

vreemdeling. 

In casu werpen verzoekers de schending op van art. 8 EVRM, doch uit de bespreking van het middel 

blijkt dat deze schending geenszins kan worden aangenomen. 

Een eventuele vernietiging van de bestreden beslissing kan de verzoekende partij derhalve geen enkel 

nut opleveren. 

De verwerende partij besluit dan ook dat verzoekers hun annulatieberoep onontvankelijk is wegens 

gebrek aan belang, in zoverre dit is gericht tegen het bevel om het grondgebied te verlaten.” 

 

De Raad merkt op dat overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de Vreemdelingenwet de beroepen 

bedoeld in artikel 39/2 van dezelfde wet voor de Raad kunnen worden gebracht door de vreemdeling die 

doet blijken van een benadeling of een belang. Uit de memorie van toelichting bij het wetsontwerp 

waarbij voormeld artikel 39/56 in de Vreemdelingenwet werd ingevoerd (Parl.St. Kamer, 2005-06, nr. 

2479/001, 118) blijkt dat voor de interpretatie van het begrip belang kan worden verwezen naar de 

invulling die de Raad van State aan hetzelfde begrip heeft verleend (met verwijzing naar J. BAERT en G. 

DEBERSAQUES, Raad van State. Ontvankelijkheid, Brugge, die Keure, 1996, nrs. 198 - 413). 

 

Opdat zij een belang zouden hebben bij de vordering volstaat het niet dat de verzoekende partijen 

gegriefd zijn door de bestreden rechtshandeling en dat zij nadeel ondervinden. De vernietiging van de 

bestreden beslissing moet de verzoekende partijen bovendien enig voordeel opleveren en dus een 

nuttig effect sorteren. 

 

Artikel 7, eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de minister of zijn 

gemachtigde aan de vreemdeling, die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan 

drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde 

termijn te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 12° 

bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven: 

1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten; 

2° wanneer hij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in 

slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd; 

3° wanneer hij door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde of de nationale veiligheid te kunnen 

schaden; 

4° wanneer hij door de Minister, op eensluidend advies van de Commissie van advies voor 

vreemdelingen, geacht wordt de internationale betrekkingen van België of van een Staat die partij is bij 

een internationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de buitengrenzen, die België bindt, 

te kunnen schaden; 

5° wanneer hij, ter fine van weigering van toegang, gesignaleerd is, overeenkomstig artikel 3, 5°; 

6° wanneer hij niet beschikt over voldoende middelen van bestaan, zowel voor de duur van het 

voorgenomen verblijf als voor de terugreis naar het land van oorsprong of voor de doorreis naar een 

derde Staat, waar zijn toelating is gewaarborgd, en niet in staat is deze middelen wettelijk te verwerven; 

7° wanneer hij aangetast is door een der ziekten of gebreken opgesomd in de bijlage bij deze wet; 
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8° wanneer hij een beroepsbedrijvigheid als zelfstandige of in ondergeschikt verband uitoefent zonder in 

het bezit te zijn van de daartoe vereiste machtiging; 

9° wanneer hij, met toepassing van de internationale overeenkomsten of akkoorden die België binden, 

door de overheden van de overeenkomstsluitende Staten, ter verwijdering van het grondgebied van 

deze Staten, aan de Belgische overheden wordt overgedragen; 

10° wanneer hij, met toepassing van de internationale overeenkomsten of akkoorden die België binden, 

door de Belgische overheden aan de overheden van de overeenkomstsluitende Staten moet 

overgedragen worden; 

11° wanneer hij sedert minder dan tien jaar uit het Rijk werd teruggewezen of uitgezet, zo de maatregel 

niet werd opgeschort of ingetrokken; 

12° wanneer een vreemdeling het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod dat noch opgeschort noch 

opgeheven is.” 

 

Van een gebonden bevoegdheid is sprake “wanneer er in hoofde van de overheid een juridische 

verplichting bestaat die voorspruit uit een norm van het objectief recht die de overheid geen keuze laat 

om over die toepassing van die norm in het concrete geval te beslissing” (A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN 

DAMME, J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Wolters Kluwer, Mechelen, 

2014, nr. 1057). 

 

Daargelaten de vraag of de vermelding “onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een inter-

nationaal verdrag” in artikel 7 van de Vreemdelingenwet op zich van het bestuur reeds geen appreciatie 

vraagt die een volledige gebonden bevoegdheid uitsluit en of dit op zich niet reeds toelaat de 

opgeworpen exceptie te verwerpen, dient te worden opgemerkt dat het woordje “moet” in voormeld 

artikel 7 niet uitsluit dat het bestuur bij het toepassen van deze bepaling nog een beoordeling maakt. Zo 

bepaalt artikel 7 van de Vreemdelingenwet zelf reeds dat het bevel om het grondgebied te verlaten de 

termijn voor vertrek dient te vermelden. Zolang deze termijn voor vrijwillig vertrek nog loopt, is de 

betrokken vreemdeling beschermd tegen gedwongen verwijdering (artikel 74/14, § 2 van de 

Vreemdelingenwet). Deze termijn bepaalt wanneer het bevel uitvoerbaar wordt en maakt er aldus 

onlosmakelijk deel van uit. Het bestuur kan, in toepassing van artikel 74/14, §§1 en 3 van de 

Vreemdelingenwet, de duur van deze termijn bepalen. Het gaat daarbij alleszins niet om een volledige 

gebonden bevoegdheid waarbij de overheid helemaal niets meer hoeft te appreciëren (zie A. MAST, J. 

DUJARDIN, M. VAN DAMME, J. VANDE LANOTTE, o.c., nr. 1060). 

 

Bovendien bepaalt artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet dat bij het nemen van een beslissing tot 

verwijdering, de minister of zijn gemachtigde rekening houdt met het hoger belang van het kind, het 

gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land. 

Ook uit deze bepaling blijkt dat de minister of zijn gemachtigde bij de afgifte van het bevel in concreto 

dient te beoordelen of er elementen zijn die de afgifte van het bevel verhinderen, en dit uit hoofde van 

een norm in de Vreemdelingenwet zelf. Geen enkele bepaling uit de Vreemdelingenwet laat toe te 

besluiten dat wat betreft de toepassing van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet een onderscheid 

moet worden gemaakt tussen de gevallen waarin een bevel “moet” worden afgegeven (art. 7, eerste lid, 

1°, 2°, 5°, 11° en 12°) en de gevallen waarin een bevel “kan” worden afgegeven (art. 7, eerste lid, 3°, 4°, 

6°, 7°, 8°, 9°, 10°). Ook hieruit volgt dat het bestuur de situatie in concreto dient te appreciëren, wat een 

volledig gebonden bevoegdheid uitsluit. 

 

De Raad van State oordeelde met betrekking tot artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet in zijn arresten 

met nummer 231.443 en 231.444 van 4 juni 2015 dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen terecht 

had gesteld “que la compétence de la partie requérante n'était pas entièrement liée et que l'exception 

d'irrecevabilité qu'elle avait soulevée, n'était pas fondée.” [dat de bevoegdheid van de verzoekende 

partij (in cassatie) niet geheel gebonden was en dat de exceptie van onontvankelijkheid niet gegrond 

was]. Ook in zijn arrest met nummer 231.762 van 26 juni 2015 oordeelde de Raad van State dat de 

bevoegdheid ex artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet niet geheel gebonden was, aangezien 

de verwerende partij kan afzien van de afgifte van een bevel wanneer dit de grondrechten van de 

betrokken vreemdeling zou miskennen. Zulks kan niet enkel blijken wanneer een “hogere” norm wordt 

aangevoerd, doch ook uit artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, dat nauw verband houdt met hogere 

rechtsnormen en dat de omzetting in het nationale recht vormt van artikel 5 van de richtlijn 2008/115/EG 

van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en 

procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun 

grondgebied verblijven. De beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten is geen 

antwoord op enige verblijfsaanvraag, zodat het bestuur zich er wel degelijk van kan onthouden een 

bevel af te geven. De verplichting om rekening te houden met de in artikel 74/13 van de Vreemdelingen-
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wet vermelde belangen houdt in dat zij, bij haar beslissing om een bevel af te geven, actueel en ex nunc 

een afweging moet maken van de belangen van de betrokken vreemdeling. Er kan aldus niet worden 

voorgehouden dat de verwerende partij hoe dan ook opnieuw een bevel zal moeten afgeven, of dat het 

gegeven dat er in 2011 reeds een bevel om het grondgebied was uitgereikt tot gevolg heeft dat men niet 

langer een voldoende belang heeft om een later bevel om het grondgebied te verlaten aan te vechten. 

De Raad benadrukt dat er zich in tussentijd nieuwe omstandigheden kunnen voordoen, die raken aan 

de grondrechten van een vreemdeling zoals deze worden weerspiegeld in artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet. Hierover anders oordelen kan ook in strijd komen met het recht op een 

daadwerkelijk beroep zoals onder meer vervat in artikel 13 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. 

 

Voorts wijst de Raad er op dat hij in het kader van de materiële motiveringsplicht steeds kan nagaan of 

de motieven van een bestreden beslissing steunen op werkelijke bestaande en concrete feiten die met 

de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De Raad kan daarbij nagaan of de ingeroepen feiten 

werkelijk bestaan (RvS 13 september 2010, nr. 207.325). Mocht in een dergelijk geval de exceptie van 

niet-ontvankelijkheid wegens gemis aan belang met goed gevolg kunnen worden opgeworpen omdat in 

de middelen andere rechtsnormen werden aangevoerd dan de genoemde “meer voordelige bepalingen 

vervat in een internationaal verdrag”, zo bijvoorbeeld de schending van de grondvoorwaarden voor de 

toepassing van artikel 7 van de Vreemdelingenwet zelf, of de materiële motieven die aan de beslissing 

ten grondslag liggen, zou daaruit noodzakelijkerwijze voortvloeien dat een verwijderingsmaatregel zou 

kunnen worden genomen op grond van onjuiste vaststellingen, of in strijd met wettelijke normen, 

uitvoeringsbepalingen of algemene rechtsbeginselen, zonder dat daar tegen met goed gevolg een 

annulatieberoep kan worden ingesteld, en dit wegens een tekortkoming van het bestuur zelf (A. MAST, J. 

DUJARDIN, M. VAN DAMME, J. VANDE LANOTTE, o.c., nr. 1164; RvS 5 februari 1973, nr. 15.699; RvS 21 mei 

1975, nr. 17.032). 

 

Er kan in geen geval worden voorgehouden dat een vreemdeling geen belang zou hebben bij het 

annulatieberoep wanneer wordt aangevoerd dat het bevel om het grondgebied te verlaten is aangetast 

door een interne onwettigheid, precies omdat het onderzoek van die onwettigheid de grond van de zaak 

raakt en het bestuur na een eventuele vernietiging zal dienen rekening te houden met de vastgestelde 

onwettigheid. 

 

Daarenboven heeft, blijkens de gegevens van het dossier, verwerende partij het in casu klaarblijkelijk 

zelf ook nuttig en nodig geacht om haar bevoegdheid tot het afleveren van een bevel om het 

grondgebied te verlaten slechts uit te putten nadat werd beschikt over de door de verzoekende partijen 

ingediende verblijfsaanvraag op medische gronden. Op die manier heeft zij zich geconformeerd aan 

artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet dat oplegt dat bij het nemen van een beslissing tot verwijdering 

de minister of zijn gemachtigde onder meer rekening houdt met de gezondheidstoestand en het gezins- 

en familieleven van de betrokken onderdaan van een derde land. Door aldus te handelen erkent de 

verwerende partij dat de uitkomst van deze aanvraag bepalend kan zijn voor het al dan niet afleveren 

van bevelen om het grondgebied te verlaten. 

 

Om al deze redenen wordt de exceptie van de verwerende partij verworpen. 

 

3. Onderzoek van het beroep in zoverre het is gericht tegen de eerste bestreden beslissing, de 

beslissing tot het ongegrond verklaren van een verblijfsaanvraag in toepassing van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet 

 

3.1. In een enig middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet, 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) en van de materiële 

motiveringsplicht.  

 

De verzoekende partijen verduidelijken het middel als volgt:  

 

“Doordat verweerder het verzoek tot regularisatie ex art. 9ter Vreemdelingenwet ongegrond verklaarde 

onder de motivering dat er adequate behandelingen beschikbaar én toegankelijk zijn in Tsjetsjenië. 

Terwijl eerste verzoeker niet aan adequate behandelingen kan raken in zijn geboorteland. 

Zodat de beslissing houdende ongegrondheid foutief gemotiveerd werd en hervormd dient te worden. 

Toelichting: 
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Verzoeker dient te verwijzen naar het medisch advies bij de bestreden beslissing. Voorafgaandelijk dient 

gesteld te worden dat de stukken waarnaar verwezen wordt (International SOS) niet gevoegd zijn, zodat 

verzoekers geen enkele controle daarover kunnen uitoefenen. 

Bovendien dient vastgesteld te worden dat de adviserend geneesheer verwijst naar een aantal links die 

allen teruggaan op www.grls.rosminzdrav.ru, enkel beschikbaar in de Russische taal, hetgeen de 

rechten van verdediging opnieuw schendt. De Raad zal wel bekend zijn met de hoge kwaliteit van de 

Google translator. Verzoeker zou voor minder cynisch worden. 

Tenslotte: uit nazicht van de website van International SOS blijkt hun enige ziekenhuis in Rusland zich 

te bevinden in Yuzhno-Sakhalinsk (stuk 3), zijnde op maar liefst 9.500 km van Grozny, of compleet de 

andere kant van Rusland; als zij al informatie over Grozny geven (verzoekers dus onbekend), zal dat 

wel met een korrel zout mogen genomen worden. 

In de bestreden beslissing wordt gesteld dat: 

- Er zorgen verstrekt kunnen worden in het Republican Clinical Hospital of Grozny, te Grozny; 

 - Opvolging door een internist en cardioloog mogelijk is en medicatie en medische opvolging

 mogelijk is in zelfde voormeld ziekenhuis; 

- Latanoprost beschikbaar is in Tsjetsjenië; 

- Alle Russische burgers recht hebben op “gratis medische zorgen”. 

Dr. [V.D.] dient evenwel in één adem toe te voegen dat: 

- De situatie in Rusland op het vlak van de gezondheidszorg redelijk moeilijk (sic) is omwille van de 

onderfinanciering; 

- De medicatie zelf moet bekostigd worden; 

- Er geen vaste prijzen zijn en de prijzen van regio tot regio verschillen. 

Niet alleen dient de adviserend geneesheer toe te geven dat de situatie heel wat minder rooskleurig is 

dan wordt voorgesteld, bovendien wordt geen rekening gehouden met de feitelijke situatie van 

verzoekers: 

- Verzoeker heeft actueel niet één maar vier bewezen aandoeningen, waar een continue medische 

follow-up voor nodig is: 

o Verzoeker lijdt aan ééntakslijden (één kransslagader rond het hart is voor 50 à 70% verstopt); 

o Verzoeker lijdt aan cataract; 

o Verzoeker lijdt aan glaucoom (oogoverdruk); zijn linkeroog heeft bijna alle zicht verloren; 

o Verzoeker lijdt aan een ernstige vorm van antritis. 

- Er is inderdaad een ziekenhuis in Grozny, maar: 

o De voormalige woonplaats van verzoekers was zo’n 70 à 80 km van Grozny; 

o Verzoekers beschikken niet over een wagen en kunnen overigens niet (meer) rijden; 

o Het ziekenhuis in Grozny is erg duur; 

o Er is in dat ziekenhuis geen cardioloog; althans de enige keer dat eerste verzoeker daar was voor 

onderzoek 

o Verzoekers hebben geen familie in Rusland: hun (klein)kinderen wonen allemaal in België. 

Voor elk van zijn aandoeningen heeft verzoeker specifieke medicatie nodig. De medicatie die verzoeker 

in België al ruim twee jaar ontvangt is perfect afgestemd op zijn behoeften. Deze medicatie is niet 

verkrijgbaar in Rusland, waar er totaal andere producten verkocht worden. 

De adviserend arts verwijst naar de ingrediënten van de producten in Rusland, doch de gecombineerde 

werking van de uitstekende medicatie in België heeft niet hetzelfde effect als de medicatie die op de 

Russische markt te verkrijgen is. 

Zo wordt er gesteld dat latanoprost in Rusland te verkrijgen is. De commerciële naam in Europa is 

Xalacom. Xalacom bleek bij verzoeker wel aan te slaan, terwijl latanoprost, dat ham in Rusland werd 

voorgeschreven, niet werkte. Dit vormt overigens één van de redenen waarom eerste verzoeker zijn 

tweede oogoperatie in België liet uitvoeren. 

De hoofdarts die eerste verzoeker voorheen behandelde in het hospitaal van Znamenskaya bevestigde 

dat de behandelingen met de lokaal beschikbare medicatie geen effect had, terwijl de medicatie die wél 

noodzakelijk was, niet in voorraad was en er zelfs nooit geweest is (stuk 4). 

Daarbij komt nog dat als al aan bepaalde medicatie kan geraakt worden, deze erg duur is en vaak via 

de zwarte markt en steekpenningen moet verkregen worden. De adviserend geneesheer bevestigde dat 

slechts bepaalde aandoeningen in aanmerking komen voor gratis medicatie. 

Verzoekers moeten dus zelf nog heel wat medicatie bekostigen, hetgeen financieel niet haalbaar is. In 

België lukt dat nog net met een leefloon, in Rusland is dat met de inkomsten aldaar compleet 

onmogelijk. Verzoekers beschikken aldus niet over voldoende inkomsten om de talloze medicatie aan te 

kopen die niet gedekt is door de Staat. 

De adviserend geneesheer stelt dat er men steeds recht heeft op een ouderdomspensioen. Opnieuw 

wordt de realiteit uit het oog verloren: na zijn 60e heeft eerste verzoeker slechts vier maal een pensioen 

ontvangen. 
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Bovendien zijn die bedragen bedroevend laag: verzoeker ontving slechts € 80,00/maand, zijn 

echtgenote € 100,00/maand. 

Het zal de Raad niet verbazen dat verzoekers in een mini vooroorlogs huisje dienden te wonen met één 

enkel haardvuur. 

Men kan zo iedereen medische verzorging en een pensioen waarborgen: als de medische verzorging 

inadequaat is en dat gewaarborgd pensioen zo laag is dat het met moeite volstaat om te kunnen 

overleven, dan zijn de overlevingskansen inderdaad erg gering. 

Ter vergelijking: alleen al in juni 2014 betaalden verzoekers in België € 195,06 voor hun medicatie (stuk 

5). In Tsjetsjenië is dat gewoon onbetaalbaar.” 

 

3.2. De verwerende partij repliceert in de nota met opmerkingen als volgt:  

 

“Betreffende de vermeende schending van art. 2 en 3 van de Wet van 29.07.1991, artikelen die de 

formele motiveringsplicht betreffen, laat de verwerende partij gelden dat bij lezing van het inleidend 

verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij daarin niet enkel inhoudelijke kritiek levert, maar er ook in 

slaagt de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven en daarbij blijk geeft kennis 

te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing. 

De verwerende partij is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat 

verzoekende partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, 

Arr. R.v.St. 1994, z.p.). 

Verder stelt de verwerende partij vast dat verzoekende partij een schending opwerpt van zowel de 

formele als de materiële motiveringsplicht, terwijl nochtans het tegelijk aanvoeren van een schending 

van de formele én de materiële motiveringsplicht niet mogelijk is, nu het eventuele gebrek aan 

deugdelijke formele motivering het de betrokkene onmogelijk maakt uit te maken of de materiële 

motiveringsplicht geschonden is (R. v. St. nr. 93.123 dd. 20.12.2001). 

Wanneer verzoekende partij in staat zou zijn een schending van de materiële motiveringsverplichting 

aan te voeren, betekent dit dat van een eventuele schending van de formele motiveringsplicht geen 

gevolgen werden ondervonden. 

De verwerende partij zal dan ook nog slechts repliceren in zoverre de verzoekende partij de schending 

van de materiële motiveringsplicht aanvoert. 

Verzoekende partij bekritiseert de bestreden beslissing, omdat verzoeker “niet aan adequate 

behandelingen kan raken in zijn geboorteland”. 

Verweerder laat gelden dat de bestreden beslissing werd genomen in toepassing van art. 9ter 

Vreemdelingenwet. 

Artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet luidt:  

[…] 

Uit het advies van de ambtenaar-geneesheer blijkt duidelijk dat de gezondheidsproblemen die werden 

aangehaald door verzoekende partij geen actuele aandoeningen uitmaken die een reëel risico inhouden 

voor haar leven of fysieke integriteit, noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling en dit gelet op het gegeven dat er in Rusland behandeling 

en opvolging beschikbaar en toegankelijk is, terwijl verzoekende partij ook kan reizen naar dit land. 

Uit het advies van de ambtenaar-geneesheer blijkt duidelijk dat daarbij rekening werd gehouden met de 

medische verslagen die verzoekende partij heeft voorgelegd, terwijl de arts-adviseur ook verwijst naar 

de verschillende door hem geraadpleegde bronnen, die ofwel online consulteerbaar zijn, ofwel kunnen 

worden nagegaan in het administratief dossier. 

Gelet op het feit dat de ambtenaar-geneesheer adviseert dat er geen bezwaar is vanuit medisch 

oogpunt naar een terugkeer naar Rusland, is het niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde van de 

federale Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding om 

het advies van de ambtenaar-geneesheer te volgen. 

Terwijl het de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, als annulatierechter, niet toekomt zich in de plaats 

te stellen van de ambtenaar-geneesheer noch van de gemachtigde van de Staatssecretaris bij het 

nemen van diens advies/beslissing, doch enkel kan nagaan of de beslissing niet kennelijk onredelijk is. 

Verzoekende partij voert aan dat de stukken waarnaar verwezen wordt in het advies, niet “gevoegd” zijn, 

zodat hierover geen controle kon worden uitgeoefend. 

Verweerder laat ter zake gelden dat de door de arts-adviseur vermelde bronnen, zoals reeds gesteld, 

ofwel online consulteerbaar zijn, ofwel kunnen worden nagegaan in het administratief dossier. 

De kritiek van verzoekende partij mist ter zake dan ook grondslag. 

Zie ter zake ook:  

[…] (R.v.V. nr. 78.227 van 13 december 2011) 
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Verzoekende partij stelt verder dat de arts-adviseur niet vermocht te verwijzen naar de website 

www.grls.rosminzdrav.ru, omdat deze website in het Russisch is opgesteld, en de kwaliteit van Google 

Translate zou ervoor zorgen dat verzoekende partij ‘cynisch’ wordt. 

Nog los van de vaststelling dat verzoekers zelf ontegensprekelijk de Russische taal beheersen en dat zij 

niet aantonen dat het gebruik van Google Translate heeft geleid tot een incorrecte analyse van de 

situatie in Rusland door de arts-adviseur, merkt verzoekende partij op dat in het advies van de arts-

adviseur ook naar andere bronnen wordt verwezen, die niet in het Russisch zijn opgesteld. 

Zie ter zake ook: 

[…] (R.v.V. nr. 101 952 van 29 april 2013) 

Verzoekende partij stelt verder nog dat het ‘enige ziekenhuis’ op 9.500 km van Grozny gelegen is. 

Dergelijke stelling is evenwel volstrekt in strijd met de inhoud van de door de arts-adviseur aangehaalde 

bronnen. Uit de MedCOI databank blijkt dat er 2 ziekenhuizen in Grozny de nodige zorgen aanbieden, 

m.n. de Repbulican Clinial Hospital of Grozny (voor de opvolging door een internist en een cardioloog) 

en de Policlinic 3 te Grozny (voor de opvolging door een oftalmoloog). 

Verzoekende partij voert verder aan dat uit het toegankelijkheidsonderzoek zou blijken dat de arts-

adviseur zelf ook vindt dat de situatie in Rusland moeilijk is. 

Verweerder laat ter zake gelden dat het loutere gegeven dat de beschikbaarheid van de zorgen niet 

volstrekt gegarandeerd kan worden, dat de zorgen van een lager niveau zijn dan dit het geval is in 

België, en evenmin kosteloos zijn, zoals verzoekende partij aanhaalt, niet van aard is afbreuk te doen 

aan de inhoud van het advies van de arts-adviseur. 

Verweerder benadrukt in eerste instantie dat dit betoog van verzoekende partij dient te worden 

beoordeeld tegen de achtergrond van het gegeven dat de wetgever, bij de invoering van artikel 9ter in 

de Vreemdelingenwet, vooropstelde dat: […] (Parl. St. Kamer, 2005-2006, DOC 51-2478/001, p. 35). 

Het was bijgevolg de uitdrukkelijke wil van de wetgever om de beschikbaarheid en de toegankelijkheid 

van de medische behandeling en opvolging in het herkomstland te beoordelen binnen de limieten van 

de rechtspraak van het EHRM. Het is bijgevolg nuttig om kort in te gaan op de rechtspraak van dit Hof 

inzake de verwijdering van (ernstig) zieke vreemdelingen. 

Het EHRM oordeelde in Grote Kamer dat artikel 3 van het EVRM niet het recht aan een vreemdeling 

waarborgt om op het grondgebied van een Staat te blijven louter om reden dat die Staat betere 

medische verzorging kan verstrekken dan zijn land van herkomst en dat zelfs de omstandigheid dat de 

uitwijzing de gezondheidstoestand beïnvloedt en de levensverwachting op significante wijze vermindert, 

niet volstaat om een schending van die bepaling op te leveren. Het EVRM is volgens het EHRM immers 

essentieel gericht op de bescherming van burgerlijke en politieke rechten. Volgens het EHRM kan artikel 

3 van het EVRM niet beschouwd worden als een verplichting voor de verdragspartijen om de 

ongelijkheden tussen landen op vlak van medische voorzieningen te overbruggen door het voorzien van 

gratis en onbeperkte gezondheidszorg aan illegale vreemdelingen (EHRM 27 mei 2008, nr. 26565/05, 

N. t. het Verenigd Koninkrijk). 

Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt dat het gegeven dat een medische behandeling beperkt 

beschikbaar is omwille van logistieke of geografische redenen en dus minder makkelijk te verkrijgen of 

minder toegankelijk is in het land van terugkeer dan in de betrokken Verdragsluitende Staat, hetzij dat 

financiële toegankelijkheid van de beschikbare behandeling ernstige problemen kan geven, niet 

doorslaggevend is (EHRM 15 februari 2000, nr. 46553/99, SCC v. Zweden (ontvankelijkheidsbeslissing); 

EHRM 22 juni 2004, nr. 17868/03, Ndangoya v. Zweden (ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM 25 

november 2004, nr. 25629/04, Amegnigan v. Nederland (ontvankelijkheidsbeslissing)). 

Zie in die zin: 

[…] (R.v.V. nr. 74.693 van 7 februari 2012) 

De arts-adviseur heeft dit in haar advies ook uitdrukkelijk zo gesteld: “Allereerst kan een verblijfstitel niet 

enkel op basis van het feit dat de toegankelijkheid van de behandelingen in het land van onthaal en het 

land van herkomst sterk uiteen kan lopen afgegeven worden.” 

Verzoekende partij stelt dat geen rekening werd gehouden met het feit dat verzoeker verschillende 

aandoening heeft. 

Verzoekende partij toont evenwel niet aan om welke reden deze kritiek relevant zou zijn. De 

verschillende aangevoerde aandoeningen werden onderzocht en besproken door de arts-adviseur. 

Verzoekende partij toont niet aan waarom het feit dat hij meerdere aandoeningen heeft, afbreuk zou 

doen aan de vaststelling dat (voor elk van deze aandoeningen) behandeling beschikbaar en toegankelijk 

is in Rusland. 

Terwijl verzoekende partij zich niet kan beroepen op het feit dat zij vroeger op 70 à 80 km woonden van 

Grozny en geen auto zouden hebben. 

laat verweerder gelden dat artikel 9ter van de Vreemdelingenwet slechts voorschrijft dat beginsel slechts 

dient vast te staan dat er een adequate behandeling mogelijk is in “het land van herkomst” en niet in de 

regio van herkomst in het betreffende land. 
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Verweerder laat dienaangaande nog gelden dat uit het advies van de arts-adviseur blijkt dat werd 

vastgesteld dat er in hoofde van de verzoekende partij geen contra-indicatie is om te reizen. 

“Wat de geografische toegankelijkheid betreft, stellen verzoekers dat uit de stukken van ‘International 

SOS’, waarop de ambtenaar-geneesheer zich voor zijn advies baseerde en die verzoekers bij hun 

verzoekschrift hebben gevoegd, enkel blijkt dat de vereiste behandeling beschikbaar is in zorgcentra in 

Moskou en Ufa. Zij stellen dat zij afkomstig zijn van Vladikavkza in de republiek Noord-Ossetië, hetgeen 

respectievelijk 1.746 en 2.118 km verwijderd is van de steden Moskou en Ufa. Verzoekers geven aldus 

aan dat de ambtenaar-geneesheer ten onrechte niet is nagegaan of de vereiste medische zorgen en 

opvolging voor verzoeker voorhanden zijn in de regio waarvan zij afkomstig zijn in Rusland. 

De Raad merkt evenwel op dat uit de bewoordingen van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet volgt dat 

in beginsel slechts dient vast te staan dat er een adequate behandeling mogelijk is in “het land van 

herkomst” en niet in de regio van herkomst in het betreffende land. Het volstaat dat verweerder vaststelt 

dat de behandeling beschikbaar en toegankelijk is in het land van herkomst, waaronder inbegrepen dat 

van verzoekers redelijkerwijze moet kunnen worden verwacht dat zij zich naar die welbepaalde plaats in 

het land van herkomst begeven waar verzoeker een behandeling kan verkrijgen. Er wordt in casu niet 

aannemelijk gemaakt dat het voor verzoekers zeer moeilijk of onmogelijk is om zich naar Moskou of Ufa 

te begeven voor de medische zorgen en opvolging of dat zij eventueel niet daar kunnen gaan wonen of 

zich vestigen indien dit vanuit medisch oogpunt vereist is. Verzoekers wijzen op de grote afstand die zij 

zullen moeten afleggen, doch dit gegeven is op zich onvoldoende om te besluiten dat de vereiste 

behandeling niet afdoende beschikbaar en/of toegankelijk is in het land van herkomst. De Raad merkt 

verder ook op dat de ambtenaar-geneesheer vaststelde dat verzoeker in staat is te reizen, hetgeen niet 

wordt betwist. Het gegeven dat niet specifiek voor de regio van herkomst van verzoekers werd 

nagegaan of de vereiste medische zorgen aldaar voorhanden zijn, betekent verder ook nog niet dat 

deze medische zorgen aldaar niet voorhanden zijn, doch enkel dat dit niet afzonderlijk werd nagegaan. 

Verzoekers zelf brengen ook geen enkel stuk aan dat de medische zorgen en medicatie ook niet in hun 

regio van herkomst kunnen worden verkregen.” (R.v.V. nr. 100 526 van 5 april 2013) 

“De Raad wijst erop dat het feit dat een behandeling moeilijk toegankelijk is omwille van logistieke, 

praktische of geografische redenen op zich geen doorslaggevende elementen zijn in de beoordeling van 

het EHRM. (Zie EHRM 15 februari 2000, nr. 46553/99, SCC v. Zweden (ontvankelijkheidsbeslissing); 

EHRM, 22 juni 2004, nr. 17868/03, Ndangoya v. Zweden (ontvankelijkheidsbeslissing)” (R.v.V. nr. 100 

349 van 2 april 2013) 

Waar verzoekende partij op vage wijze stelt dat ‘het’ (sic) ziekenhuis in Grozny duur is, en dat medicatie 

ook duur is (en vaak via de zwarte handel moet worden aangekocht), laat verweerder gelden dat – nog 

los van de vaststelling dat ter zake geen stukken worden voorgelegd en dat deze kritiek tegenstrijdig is 

met het eerder betoog van verzoekende partij dat er geen ziekenhuizen zijn in Grozny – het louter 

gegeven dat de zorgen in Grozny niet gratis zijn, maar tegen een (relatief) hoge kost worden 

aangeboden, niet betekent dat de zorgen ontoegankelijk zijn in de zin van art. 9ter Vreemdelingenwet. 

Verweerder verwijst ter zake naar hetgeen supra reeds werd uiteengezet, en dat zij alhier niet nodeloos 

zal herhalen. 

Verzoekende partij stelt nog dat er in ‘dat’ ziekenhuis in Grozny geen cardioloog is. 

Verweerder merkt op dat uit het advies van de arts-adviseur blijkt dat verzoekende partij zich tot 2 

verschillende ziekenhuizen zal dienen te richten in Grozny, waarbij één van deze ziekenhuizen kan 

instaan voor de oftalmologische opvolging, terwijl het ander hospitaal cardiologische opvolging aanbiedt. 

De beweringen van verzoekende partij als zou cardiologische opvolging niet beschikbaar zijn in Grozny, 

is in strijd met de (objectieve) stukken die zich in het administratief dossier bevinden. 

Verzoekende partij stelt nog dat de (klein)kinderen allemaal in België wonen. 

Verweerder wijst op de uitdrukkelijke inhoud van het advies van de arts-adviseur: “Mantelzorg is niet 

nodig.” Er kan dan ook niet worden ingezien hoe deze kritiek relevant is in het kader van de beoordeling 

van de medische regularisatieaanvraag van verzoekende partij – nog los van de vaststelling dat uit het 

administratief dossier blijkt dat verzoekende partij pas recent België is binnengekomen én dat 

verschillende kinderen nog steeds in Rusland wonen. 

De kritiek van verzoekende partij als zouden ‘andere producten’ worden verkocht in Rusland, en als zou 

latanoprost enkel onder een andere commerciële naam effectief zijn bij de behandeling van de 

aandoening, gaat er klaarblijkelijk aan voorbij dat de arts-adviseur geenszins medicatie heeft 

‘vervangen’ bij zijn onderzoek. 

De arts-adviseur heeft vastgesteld dat verzoekende partij een medicamenteuze behandeling neemt op 

basis van latanoprost (onder vorm van het merk Xalacom), en dat latanoprost beschikbaar is in Rusland. 

Verzoekende partij betwist dit ook niet, maar stelt dat enkel het merk Xalacom bij verzoeker werkt. 

Verzoekende partij verwart blijkbaar merknamen met werkzame stoffen. Haar kritiek is derhalve niet 

ernstig. Het attest dat wordt voorgelegd van een arts uit een hospitaal in Znamenskaya doet hieraan 
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geen afbreuk – te meer nu verzoekende partij door de arts-adviseur werd verwezen naar ziekenhuizen 

in Grozny. 

Zie in die zin: 

“De verzoekende partijen houden voor dat de benodigde medicatie, volgens hen Combigan, niet 

beschikbaar is in Armenië en zij wijzen op de e-mail van Caritas International daterend van 27 juli 2012 

toegevoegd aan hun verzoekschrift waarin staat “’Combigan’ is not existing in our drug-stores. It is not a 

registrated medicine in Armenia.” Combigan is echter de merknaam voor oogdruppels op basis van 

brimonidinetartraat en timolol. Uit het administratief dossier, meer bepaald uit het “Request form” van 

“Immigration and naturalisation service, Ministry of the Interior and Kingdom Relations” van Nederland 

met referentienummer AM-2276-2wk-Eur, blijkt dat oogdruppels op basis van voornoemde werkzame 

stoffen verkrijgbaar zijn in Armenië.” (R.v.V. nr. 97 012 van 13 februari 2013) 

Verzoekende partij stelt tenslotte dat zij in België verder een leefloon moeten kunnen krijgen, omdat dit 

voor hen de enige wijze is om de nodige zorgen verder te kunnen krijgen. Het ouderdomspensioen in 

Rusland zou ontoereikend zijn. 

Verweerder laat gelden dat art. 9ter Vreemdelingenwet niet tot doel heeft de verschillen in 

gezondheidszorg tussen landen weg te werken, of om een universeel recht op sociale bijstand en gratis 

gezondheidszorg te creëren. Terwijl verzoekende partij bezwaarlijk kritiek kan uiten op het feit dat hij 

niet verder een ouderdomspensioen ontving in Rusland, nu dit klaarblijkelijk haar oorzaak vindt in het 

feit dat verzoekende partij er zelf voor gekozen heeft op dat ogenblik Rusland te verlaten. 

Met haar kritiek doet verzoekende partij bovendien geen afbreuk aan de vaststelling dat zij in Rusland in 

principe terecht kunnen bij familie, vrienden en kennissen voor financiële en/of materiële hulp. 

De verweerder verwijst andermaal naar het deugdelijk advies van de ambtenaar-geneesheer, waaruit 

duidelijk blijkt dat de door verzoekende partij naar voor gebrachte medische stukken zeer grondig 

werden onderzocht, én waaruit duidelijk blijkt dat de toestand in Rusland zorgvuldig werd nagegaan. 

Het middel faalt in rechte.” 

 

3.3.1. Wat de ingeroepen schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreft, dient te 

worden gesteld dat de motieven van de eerste bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die 

beslissing kunnen worden gelezen zodat de verzoekende partijen er kennis van hebben kunnen nemen 

en hebben kunnen nagaan of het zin heeft deze beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijk-

heden waarover zij in rechte beschikken. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele 

motiveringsplicht voldaan (RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298). 

 

3.3.2. De Raad 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). 

 

In casu verklaart de verwerende partij de aanvraag om verblijfsmachtiging om medische redenen van de 

verzoekende partijen ongegrond in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en dit onder 

verwijzing naar een advies van een arts-adviseur van 9 september 2014.  

 

Artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt dat een machtiging tot verblijf bij de 

minister of zijn gemachtigde kan worden aangevraagd door “[d]e 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”.  

 

Deze bepaling houdt duidelijk verschillende mogelijkheden in die onafhankelijk van elkaar moeten 

worden getoetst. Concreet houdt deze bepaling 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 levens-
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bedreigende 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, laatste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt 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 deze 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. 

 

Uit het medisch advies blijkt dat de arts-adviseur meerdere aandoeningen weerhoudt op basis van de 

voorgelegde medische stukken. Hij weerhoudt allereerst een ééntakslijden en een lichte mitralisklep-

insufficiëntie, die een jaarlijkse cardiologische controle vereist alsook volgende medicatie: “Asaflow 

(=acetylsalicylzuur=aspirine), Atorstatine (=medicijn om de cholesterol te verlagen), Emcoretic 

(=bisoprolol, Beta-blocker om de bloeddruk te verlagen in combinatie met hydrochloorthiazide, een 

diureticum =een vochtafdrijver), Coveram (=bloeddrukverlager=perindopril ACE-inhibitor en amlodipine, 

calciumantagonist)”. Vervolgens weerhoudt hij cataract en glaucoom, waarvoor de eerste verzoekende 

partij nog moet kunnen worden opgevolgd door een oogarts en waarvoor zij moet kunnen beschikken 

over Xalacom (latanoprost). Ten slotte weerhoudt hij een oesofagitis graad A, antritis +++ en een 

maagbesmetting met Helicobacter Pylori, waarvoor nog een opvolging door een gastro-enteroloog of 

een algemeen internist is vereist, evenals een maagbeschermer zoals Pantomed (pantoprazol). 

 

De arts-adviseur stelt vast dat de aandoeningen de eerste verzoekende partij niet verhinderen om te 

reizen en dat mantelzorg niet nodig is. Vervolgens onderzoekt de arts-adviseur de beschikbaarheid en 

de toegankelijkheid van de als noodzakelijke weerhouden medische zorgen in Rusland.  

 

De verzoekende partijen betwisten in hun verzoekschrift dat een adequate bepaling van de 

aandoeningen van eerste verzoekende partij in Rusland mogelijk is en betogen dat de eerste bestreden 

beslissing op dit punt foutief is gemotiveerd. Zij benadrukken dat de eerste verzoekende partij aan 

meerdere aandoeningen lijdt en zij voor elk van deze aandoeningen specifieke medicatie nodig heeft. Zij 

stellen dat de huidige medicatie perfect is afgestemd op de behoeften van de eerste verzoekende partij 

en betwisten dat deze medicatie verkrijgbaar is in Rusland. Zij betogen dat de in Rusland beschikbare 

medicijnen geen effect hadden, terwijl de medicatie die noodzakelijk was, nooit in voorraad was.  

 

De verzoekende partijen betwisten bijgevolg de beschikbaarheid in Rusland van de voor de 

verschillende aandoeningen van eerste verzoekende partij noodzakelijke medicatie. In dit verband stelt 

de Raad vast dat de arts-adviseur in zijn advies zes medicijnen als noodzakelijk weerhoudt. Het gaat om 

Asaflow, dat bestaat uit acetylsalicylzuur; Atorstatine; Emcoretic, dat bestaat uit bisopropol in combinatie 

met hydrochloorthiazide; Coveram, dat bestaat uit perindopril, ACE-inhibitor en amlodipine; Xalacom, 

met als werkzame stof latanoprost; en ten slotte Pantomed, dat bestaat uit pantoprazol. 

 

Specifiek wat de beschikbaarheid van de als noodzakelijk weerhouden medicamenteuze behandeling in 

Rusland betreft, verwijst de arts-adviseur allereerst naar informatie afkomstig van de MedCoi-databank 

van 26 februari 2013 met als uniek referentienummer 4643 om te stellen dat Amlodipine en 

hydrochlorothiazide beschikbaar zijn in een ziekenhuis in Grozny. Vervolgens verwijst hij naar informatie 

van de MedCOI-databank van 21 december 2012 met als uniek referentienummer 4518 om te stellen 

dat pantoprazole, aspirine (=acetylsalicylzuur), bisoprolol, ACE-inhibitoren en equivalenten van 

perindopril zoals lisinopril, captopril en enalapril beschikbaar zijn in een ziekenhuis in Grozny. Onder 

verwijzing naar informatie afkomstig van een internetwebsite (http://www.grls.rosminzdrav.ru/), waarvan 

in het administratief dossier een via Google translate van het Russisch naar het Nederlands vertaalde 

webpagina is opgenomen, stelt de arts-adviseur ten slotte vast dat ook latanoprost beschikbaar is in 

Rusland. 

http://www.grls.rosminzdrav.ru/
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De Raad stelt echter vast dat arts-adviseur ook het medicijn Atorstatine weerhoudt als noodzakelijke 

behandeling. In het advies stelt de arts-adviseur dat dit een medicijn is om de cholesterol te verlagen. Er 

blijkt echter geenszins dat de beschikbaarheid van deze medicatie in Rusland werd onderzocht. In het 

advies wordt deze medicatie niet meer vermeld bij het onderzoek naar de beschikbaarheid van de 

noodzakelijke medicatie. Evenmin blijkt dat werd nagegaan of een equivalent van deze medicatie 

voorhanden is. In de bronnen die de arts-adviseur heeft gebruikt, en die werden toegevoegd aan het 

administratief dossier, kan niet worden gelezen dat deze medicatie beschikbaar is in Rusland.  

 

Het komt de Raad ook niet toe om in het kader van zijn wettigheidstoezicht een eigen onderzoek te 

voeren naar het geneesmiddel Atorstatine of om te beoordelen of de medicatie die blijkens de 

verschillende bronnen die de arts-adviseur raadpleegde wel beschikbaar is in Rusland als adequaat 

alternatief kan worden beschouwd.  

 

Waar de arts-adviseur in zijn advies besluit dat de als noodzakelijk weerhouden medicatie beschikbaar 

is in het herkomstland van de verzoekende partijen dringt zich bijgevolg de vaststelling op dat dit – wat 

de medicatie Atorstatine betreft – geen steun vindt in dit advies of de bronnen waarnaar hierin wordt 

verwezen. Er blijkt aldus niet dat de arts-adviseur op dit punt is uitgegaan van juiste feitelijke gegevens, 

minstens vindt dit motief niet de vereiste steun in de stukken van het administratief dossier. Dit motief is 

feitelijk niet naar behoren bewezen en kan aldus niet in rechte ter verantwoording van de eerste 

bestreden beslissing in aanmerking worden genomen. 

 

De opmerkingen van de verwerende partij in haar nota doen aan het voorgaande geen afbreuk. 

 

Een miskenning van de materiële motiveringsplicht in het licht van de toepassing van de bepalingen van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet wordt vastgesteld. Aangezien de eerste bestreden beslissing, 

zoals reeds gesteld, volledig is opgehangen aan het advies van de arts-adviseur, is deze met dezelfde 

onregelmatigheid behept. 

 

3.3.3. Het middel is, in de aangegeven mate, gegrond en leidt tot de vernietiging van de eerste 

bestreden beslissing. Een verder onderzoek van de overige onderdelen van het onderzochte middel 

dringt zich niet langer op. 

 

4. Onderzoek van het beroep wat de tweede en derde bestreden beslissing betreft, de bevelen om het 

grondgebied te verlaten 

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partijen als gevolg van de nietigverklaring van de eerste 

bestreden beslissing terugvallen op de situatie waarin zij als gevolg van de door de verwerende partij 

genomen ontvankelijkheidsbeslissing van 13 juni 2012 opnieuw recht hebben op een attest van 

immatriculatie in afwachting van een nieuwe beslissing ten gronde. Zij vermogen aldus de verdere 

behandeling van de aanvraag in België af te wachten.  

 

De Raad stelt eveneens vast dat de verwerende partij het in de thans voorliggende situatie klaarblijkelijk 

zelf nuttig en nodig heeft geacht om haar bevoegdheid tot het afleveren van een bevel om het 

grondgebied te verlaten slechts uit te putten nadat werd beschikt over de door de verzoekende partijen 

ingediende verblijfsaanvraag op medische gronden. Op die manier, zo oordeelt de Raad, heeft de 

verwerende partij zich geconformeerd aan artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet dat oplegt dat zij bij 

het nemen van een beslissing tot verwijdering onder meer rekening houdt met de gezondheidstoestand 

van de betrokken onderdaan van een derde land en met diens gezins- en familieleven. De Raad stelt 

vast dat de verwerende partij door zo te handelen erkent dat de uitkomst van deze aanvraag bepalend 

kan zijn voor het al dan niet afleveren van het bevel om het grondgebied te verlaten. Er kan aldus een 

feitelijke samenhang worden vastgesteld.  

 

Gelet op hetgeen voorafgaat, en met het oog op een goede rechtsbedeling, dient bijgevolg eveneens te 

worden overgegaan tot de nietigverklaring van de bestreden bevelen om het grondgebied te verlaten. 

 

5. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

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

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 
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vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp. Er dient 

derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot 

schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

6. Kosten  

 

De verzoekende partijen 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: 

 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissingen van de gemachtigde van de minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 10 september 2014 tot ongegrondverklaring van 

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 en tot afgifte van bevelen om het grondgebied te verlaten, worden vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig december tweeduizend 

zeventien door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 

 


