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 nr. 198 249 van 19 januari 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat V. NEERINCKX 

Akkerstraat 1 

9140 TEMSE 

  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 en X, in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun 

minderjarige kind X, die verklaren van Russische nationaliteit te zijn, op 5 mei 2014 hebben ingediend 

om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 21 maart 2014 waarbij de 

aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen ongegrond verklaard wordt. 

 

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 30 oktober 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 november 

2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat V. NEERINCKX verschijnt 

voor de verzoekende partijen en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 27 juni 2013 dienden verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter 

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

en de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort de Vreemdelingenwet). 
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Op 18 september 2013 verklaarde de gemachtigde de aanvraag ontvankelijk. 

 

Op 20 maart 2014 bracht de arts-adviseur een advies uit dat luidt als volgt: 

 

“T., Y. (R.R.: (0) […]) 

Vrouwelijk 

Nationaliteit: Rusland 

Geboren te […] op […]2013  

 

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

in het kader van haar aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 27.06.2013. 

Door de betrokkene en haar vertegenwoordigers werden de volgende medische 

getuigschriften/verslagen voorgelegd ter staving van de aanvraag: 

- Hospitalisatieverslag d.d. 06/06/2013 (afdrukdatum 19/06/2013), opgesteld door dr. A.C.,pediater 

(hospitalisatie van 04/06/2013 tot 06/06/2013); in bijlage zijn labo-analysen van 30/05/2013, 

04/06/2013 en 05/06/2013 toegevoegd. 

Protocol d.d. 13/06/2013 van een labo-analyse van 04/06/2013. 

Medisch getuigschrift d.d. 19/06/2013, opgesteld door dr. J.T., pediater. 

Medisch getuigschrift d.d. 28/10/2013, eveneens opgesteld door dr. J.T.. 

 

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

dat dit meisje van 10 maanden medische zorgen krijgt in het kader van congenitale sferocytose; er is 

hierbij reeds enkele malen nood aan bloedtransfusie geweest. 

Dr. T, pediater, attesteerde in het medisch getuigschrift van 19/06/2013 dat het een ernstige vorm van 

sferocytose betreft, gezien de zeer vroegtijdige symptomen1. 

In betrokkenes lopende medicamenteuze behandeling weerhouden we in deze context Foliumzuur 0,1 

mg per dag (farmaceutische stof foliumzuur) (status op 28/10/20132 ); het betreft een chronische 

(levenslange) behandeling. 

We noteren uit de medische getuigschriften van 19/06/2013 en 28/10/2013 verder dat er nood is aan 

regelmatige medische opvolging (klinische controle door een kinderarts, bloedafname en 

bloedtransfusie indien nodig), alsook aan de aanwezigheid van een ziekenhuis met mogelijkheid tot 

opname op een pediatrische dienst en bloedtransfusie. 

Dr. T. attesteerde in de medische getuigschriften van 19/06/2013 en 28/10/2013 dat het een 

levenslange aantasting betreft, dat er op oudere leeftijd vermoedelijk minder frequent nood aan 

transfusie zal zijn en dat er op termijn een minder groot risico op hemolyse en diepe bloedarmoede is, 

doch wel een groter risico op cholestase en galstenen, dat er op termijn nood zal zijn aan splenectomie 

(d.w.z. operatieve verwijdering van de milt) en dat de prognose goed is mits goede medische follow-up. 

We merken op dat we niet beschikken over bijkomende medische getuigschriften/verslagen aangaande 

de verdere evolutie van het hemoglobine en de bijkomend noodzakelijk gebleken 

bloedtransfusies/hospitalisaties sinds juni 2013 en/of aangaande de lopende pediatrische opvolging in 

verband met deze congenitale sferocytose (zoals aanvullende labo-analysen, (een) bijkomend(e) 

hospitalisatie- en/of consultatieverslag(en) pediatrie). 

 

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. 

Mantelzorg is gezien betrokkenes leeftijd (10 maanden) aangewezen. 

 

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

Rusland (Federatie van): 

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

administratief dossier van de betrokkene): 

Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank3: 

o van International SOS4 van 19/04/2012 met het uniek kenmerknummer BMA-4033-3wk. o van 

international SOS van 29/03/2013 met het uniek kenmerknummer BMA-4709. Informatie bekomen via 

http://Qrls.rosminzdrav.rii/ (geraadpleegd op 17/03/2014): o.a. Foliumzuur (farmaceutische stof 

foliumzuur) is geregistreerd in de Russische Federatie. 

Informatie bekomen via http://www.niida.ru/en/ (geraadpleegd op 17/03/2014), 

Informatie bekomen via http://emc-child.ru/en (geraadpleegd op 17/03/2014). 

Informatie bekomen via http://www.celt.ru/ (geraadpleegd op 17/03/2014). 
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Uit deze informatie blijkt dat behandeling met foliumzuur beschikbaar is in Rusland (Federatie van). 

Pediatrische zorgen (ambulant en via hospitalisatie), en in het bijzonder kinderhematologische zorgen, 

zijn beschikbaar in Rusland (Federatie van). Bloedtransfusie is mogelijk in Rusland (Federatie van). 

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

Rusland (Federatie van): 

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

verblijf d.d. 19/03/2014: 

"De advocaat van verzoekers beweert dat zij in geval van terugkeer naar hun land van herkomst niet 

zouden kunnen genieten van de toegang tot medische zorgen voor hun kind zoals de zorgen die zij 

momenteel in België ontvangen, en in verband hiermee heeft hij het over een schending van artikel 3 

van het EVRM in geval van terugkeer. De advocaat verwijst naar een aantal artikels en rapporten om 

zijn argumenten te staven. Het gaat er in de eerste plaats niet om zich ervan te verzekeren dat het 

kwaliteitsniveau van het gezondheidssysteem in de Russische Federatie 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. De nodige zorgen zijn beschikbaar en 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 staat garandeert alle Russische burgers het recht op gratis medische zorgen via het systeem van de 

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

voorwerklozen, gepensioneerden en kinderen, door de staat. ledereen is dus verzekerd. Mensen komen 

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

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

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

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

kinderen tot 14 jaar is er gratis zorg in gespecialiseerde ziekenhuizen.6 

 

De ouders van betrokkene, T. T. en G., L., leggen geen bewijs van (algemene) arbeidsongeschiktheid 

voor en bovendien zijn er geen elementen in het dossier die erop wijzen dat zij geen toegang zouden 

hebben tot de arbeidsmarkt in hun land van oorsprong. Niets laat derhalve toe te concluderen dat zij niet 

zouden kunnen instaan voor de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp voor hun kind. 

Overigens lijkt het ook erg onwaarschijnlijk dat betrokkenen in hun tand van herkomst geen familie, 

vrienden of kennissen meer zouden hebben bij wie zij terecht zouden kunnen voor (tijdelijke) opvang en 

hulp bij het bekomen van de nodige zorgen aldaar/ of voor (tijdelijke) financiële hulp. De noodzakelijk 

geachte mantelzorg kan ook door beide ouders worden voorzien. 

 

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 £. V.R.M. (Arrest nr. 81574 van 23 mei 2012) " 

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). 

 

Conclusie: 

Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat deze ernstige vorm van congenitale 

sferocytose bij de betrokkene, met reeds enkele malen nood aan bloedtransfusie, zoals hierboven 

beschreven, hoewel dit kan beschouwd worden als een medische problematiek die een reëel risico kan 

inhouden voor haar leven of fysieke integriteit indien dit niet adequaat behandeld wordt, geen reëel 

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

opvolging beschikbaar en toegankelijk zijn in Rusland (Federatie van). Derhalve is er vanuit medisch 

standpunt dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar het herkomstland. Rusland (Federatie van).” 
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Op 21 maart 2014 weigerde de gemachtigde de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Dit is thans de bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 19.03.2014 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

T., T. (RR:[…]) 

geboren te M. op […]1981 

G., L. (RR:[…]) 

geboren te O. op […]1985 

T., Y. 

geboren te […] op […]2013 

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 18.09.2013, 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. 

De aangehaalde medische elementen voor T. Y. werden niet weerhouden door de arts -adviseur (zie 

medisch advies d.d 20.03.2014 onder gesloten omslag in bijlage) 

 

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 terug in het Wachtregister in te schrijven.” 

 

 2. Onderzoek van het beroep 

 

In het eerste middel voeren verzoekers de schending aan van de materiële en formele 

motiveringsverplichting wat betreft de beschikbaarheid van de behandeling en noodzakelijke zorgen. 

 

Zij lichten hun eerste middel toe als volgt: 

 

“1. 

De bestreden beslissing is gesteund op het medisch advies van arts-attaché K. G. dd. 20.03.14. 

 

De motivering van dit medisch advies (en bijgevolg ook van de bestreden beslissing die er immers op 

gesteund is) is bijzonder stereotiep, en houdt geen rekening met de specifieke noden en de specifieke 

situatie van de jonge Y. 

 

De kinderpsychiater heeft als bijzondere noden weerhouden: Wekelijkse kritische controle en 

desgevallend bloedtransfusie; (cfr. medisch attest dd. 19.06.13 en 28.10.13) Aanwezigheid van een 

ziekenhuis met mogelijkheid tot opname op een pediatrische dienst en bloedtransfusie (cfr. medisch 

attest dd. 19.06.13); in het medisch attest dd. 28.10.13 stelt de kinderarts nog specifieker: “nood aan de 
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mogelijkheid tot snel medisch nazicht en eventuele hospitalisatie bij anemie. Nood aan snel voorhanden 

zijnde bloedtransfusie” Mogelijkheid om wekelijks nagekeken te worden door kinderarts; Dat er op 

termijn noodzaak is aan splenoctomie; 

 

Indien geen adequate opvolging en nazicht, volgt ernstige bloedarmoede met belangrijke weerslag op 

de ontwikkeling en mogelijk overlijden. 

 

Bij brief dd. 10 april 2014 heeft de kinderarts nogmaals een en ander nogmaals uitdrukkelijk bevestigd. 

(stuk 3) 

 

2. 

Anderzijds is het zo dat verzoekers afkomstig zijn uit Stavropol (Ossetië); Stavropol bevindt zich meer 

dan 1.000 km van Moskou. 

Verzoekers komen m.a.w. uit Kaukasisch gebied. 

Terzake kan worden verwezen naar het verslag van het International Medical Corps dat de medische 

zorg expliciet als onvoldoende bestempelt (Russia Snapshot, 

http://www.internationalmedicalcorps.org.uk/wherewework.asp?pageid=75): 

“ While life in Moscow and St. Petersburg is comparable with Washington or London, a number of 

peripheral regions are plagued by poverty, unemployment, and ethnic and military conflicts. One of the 

poorest parts is the south of the country - the North Caucasus – the region between the Black and the 

Caspian seas, and its neighboring areas. 

This particular part of Russian Federation continues to suffer from a turbulent political history that began 

in the early 1990s, when one of the provinces, Chechnya, tried to break away from Russian Federation. 

This sparked a violent conflict that would go on to result in two wars, at least 300,000 dead, and more 

than 700,000 displaced – the majority of which were in Dagestan and Ingushetia. 

Today, much of Chechnya’s population continues to live in appalling conditions, as many people are 

unable to rebuild their lives because of trauma, extreme poverty, and absence of jobs. The health care 

services in the region remain largely inadequate. 

(…) 

With few economic opportunities available - particularly in impoverished rural areas – and a deteriorating 

security situation many people face grave health problems, absolute poverty, lack of basic education, 

and psychological distress.” 

Vrije vertaling: “ Een van de armste delen is het Zuiden van het land – de Noord Kaukasus- de regio 

tussen de Zwarte en de Kaspische Zee, en de aangrenzende gebieden. 

(…) 

Vandaag blijven veel van Tsjetjenië’s gebieden in schrijnende omstandigheden leven, en blijven veel 

mensen in de onmogelijkheid om hun leven opnieuw op te bouwen omwille van trauma, extreme 

armoede, en onbeschikbaarheid van jobs. De gezondheidszorg blijft ruimschoots onvoldoende. 

(…) 

Anderzijds kan ook nuttig worden verwezen naar het “Report, Chechnya and Ingushetia, Health 

Services” dd. 26.06.12, waarin volgende overweging relevant is: 

“THE QUALITY OF HEALTH SERVICES 

The general attitude amongst the sources with whom Landinfo has consulted about the health service in 

Chechnya, is that the infrastructure is good but there are weaknesses in the quality of treatment. An 

international humanitarian organisation expressed it thus in an email in June 2011: 

[..]Grozny has been completely rebuilt in the past five years and the medical facilities which were 

destroyed are now largely rebuilt. However whilst the physical infrastructure is in place there are 

massive gaps in access to quality health care, and drug supply. Most people will leave the republic to 

find treatment in one of the neighbouring republics if they can afford it. 

The main reason why there are qualitative weaknesses in treatment are, according to the sources, that 

the health personnel are not competent enough (ICRC, meeting November 2011; MSF, meeting 

November 2011; Well-informed source, meeting November 2011; International organisation, meeting 

November 2011). ICRC was of the opinion that the training for doctors and nurses in the republic is 

inadequate and there are too few specialists in general. A lack of specialists means that there is 

insufficient expertise to utilise the new medical equipment and that patients can be wrongly diagnosed. 

The claim that the level of highly-qualified personnel is not good enough was also confirmed by 

representatives for the Ministry of Labour, 

Employment and Social Development to the Austrian country of origin information unit. In order to raise 

the professional standard, medical personnel are sent to train in other parts of the federation and abroad 

(BAA 2011). 



  

 

 

RvV  X - Pagina 6 

According to MSF lack of availability of medicines also contributes to the quality of health services being 

poorer (…) 

 

Vrije vertaling belangrijkste fragmenten: 

“ De algemene opvatting bij de verschillende bronnen die werden geconsulteerd nopens de 

gezondheidszorg in Tsjetsjenië,is dat de infrastructuur zwak is, maar dat er nog talrijke zwakheden 

aanwezig zijn in de kwaliteit van de behandeling. (…) 

Een NGO schreef in juni 2011 in een e-mail het volgende: 

“ (…) De meeste mensen vinden zullen behandeling zoeken in een naburige republiek, als ze het al 

kunnen betalen.” 

De voornaamste reden voor de gebrekkige zorgverlening is, volgens de bronnen, gelegen in de 

vaststelling dat het personeel niet voldoende bekwaam is (…); het ICRC is van oordeel dat de opleiding 

van geneesheren en verplegend personeel ontoereikend is, en dat er een manifest gebrek is aan 

gespecialiseerde geneesheren. 

Een gebrek aan gespecialiseerde geneesheren heeft ook voor gevolg dat het materiaal niet juist kan 

worden aangewend en dat patiënten verkeerd kunnen worden gediagnosticeerd. 

De overweging dat er een tekort is aan hoogopgeleid personeel, werd ook bevestigd door de 

Tsjetsjeense Minister van Arbeid en Tewerkstelling. 

(…) 

Volgens AZG is ook het gebrek aan geneesmiddelen van aard de kwaliteit van gezondheidszorg 

gebrekkig te maken. 

 

3. 

De bestreden beslissing houdt op geen enkele wijze rekening met deze specifieke omstandigheden. De 

bestreden beslissing (en het medisch advies) stelt enkel - op bijzonder algemene en stereotype wijze- 

dat “behandeling met foliumzuur beschikbaar is in Rusland (Federatie van), en in het bijzonder 

kinderhematologische zorgen”. 

 

M.b.t. (i) de vereiste dat de kleine Y. dient te beschikken over een mogelijkheid tot snel medisch nazicht 

en eventuele hospitalisatie bij anemie en m.b.t. (ii) de nood aan splenoctomie, wordt in de bestreden 

beslissing geen enkel woord gerept. 

 

De algemene overschouwingen laten niet toe de beschikbaarheid van deze specifieke noden te kennen. 

Het medisch advies laat niet toe te concluderen dat de jonge Y. in acute situaties kan worden 

opgevangen in een nabijgelegen ziekenhuis dat beschikt over een pediatrische afdeling, en dat over de 

mogelijkheid van hospitalisatie en bloedtransfusie beschikt. 

 

Deze mogelijkheid van onmiddellijke opvang vertoont een vitaal belang voor de jonge Y., aangezien 

gebrekkig nazicht en gebrek aan bloedstransfusie op korte termijn kunnen leiden tot haar overlijden. 

 

De motivering is manifest gebrekkig waar zij niet ingaat op dit specifiek element, te meer gelet op het 

belang ervan. 

 

Verzoekers wonen in Stavropol (Ossetië) en geven aan dat er in de nabijheid geen ziekenhuis met 

pediatrische afdeling gelegen is; volledigheidshalve kan daarbij worden opgemerkt dat verzoekers niet 

het negatieve bewijs kunnen leveren (dat er geen ziekenhuis is), en dat het veeleer aan de 

Staatssecretaris toekomt aan te tonen dat in de nabijheid van de woonplaats van verzoekers een 

ziekenhuis gelegen is dat beschikt over de noodzakelijke faciliteiten. 

 

Evenmin blijkt uit de bestreden beslissing of in het land van herkomst wel een mogelijkheid van 

splenoctomie voorhanden is; de arts-attaché zelf weerhoudt nochtans uitdrukkelijk het argument van 

verzoekers dat er op termijn nood zal zijn aan splenoctomie (operatieve verwijdering van de milt.” 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

om zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de 

uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij haar 

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. 

De in de artikelen 2 en 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991 en in artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde in kennis te 

stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de bestreden bestuurshandeling heeft 
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genomen. Hij moet kunnen beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover 

hij beschikt. Deze artikelen verplichten de administratieve overheid ertoe in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een ‘afdoende’ 

wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet 

zijn aan het gewicht van de genomen beslissing (RvS 7 november 2001, nr. 100.628, RvS 30 mei 2006, 

nr. 159.298, RvS 12 januari 2007, nr. 166.608, RvS 15 februari 2007, nr. 167.848, RvS 26 juni 2007, nr. 

172.777). 

 

De bestreden beslissing geeft duidelijk het determinerende motief aan op grond waarvan de beslissing 

is genomen. In de motivering van de bestreden beslissing wordt immers verwezen naar de toepasselijke 

rechtsregel, met name artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en het feit dat volgens de arts-adviseur de 

medische elementen voor de dochter van verzoekers niet kunnen weerhouden worden. De beslissing 

steunt op dit advies en verzoekers betwisten niet dit uitgebreide advies ontvangen te hebben. Daarom 

concludeert de gemachtigde dat uit het medisch dossier niet kan afgeleid worden dat T.Y. lijdt aan een 

ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, noch dat zij een reëel risico 

loopt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in 

het land van herkomst.  

 

Verzoekers maken niet duidelijk op welk punt deze motivering hen niet in staat stelt te begrijpen op 

basis van welke juridische en feitelijke gegevens de door hen bestreden beslissing is genomen. 

 

Een schending van artikel 2 van de voormelde wet van 29 juli 1991 blijkt niet. 

 

Of de motieven eveneens afdoende zijn, zoals vereist door artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 wordt 

verder onderzocht, samen met het onderzoek naar de materiële motiveringsplicht in het licht van de 

toepasselijke wetsbepaling, m.n. artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Deze bepaling 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.” 

 

Verzoekers stellen in eerste instantie dat het medisch advies bijzonder stereotiep zou zijn en geen 

rekening zou houden met de specifieke situatie van het kind. Verzoekers wijzen vervolgens op de nood 

volgens de behandelende specialist aan wekelijkse controle door een kinderarts, aanwezigheid van een 

ziekenhuis met pediatrische dienst en snel voorhanden zijnde bloedtransfusie en op termijn mogelijks 

nood aan splenectomie (wegnemen van de milt).  

 

In geen geval neemt de Raad aan dat in dit dossier een stereotiep advies van de arts-adviseur zou 

voorliggen. De arts-adviseur heeft niet enkel zorgvuldig de verscheidene voorgelegde medische 

verslagen opgesomd, ze heeft eveneens de ernst van de aandoening weerhouden en ook de noodzaak 

aan klinische controle door een kinderarts, bloedafname en bloedtransfusie, alsook de aanwezigheid 
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van een ziekenhuis met opnamemogelijkheid op de pediatrische dienst en bloedtransfusie. Ook met de 

vermoedelijke evolutie van de ziekte heeft de arts-adviseur rekening gehouden. Zo neemt ze aan dat 

het een levenslange aantasting betreft, dat er op oudere leeftijd minder frequent nood zal zijn aan 

transfusie, een minder groot risico bestaat op hemolyse en diepe bloedarmoede maar dan wel weer een 

groter risico op cholestase, galstenen en nood aan splenectomie. De motieven hebben dus zeer 

nadrukkelijk betrekking op de specifieke situatie van het kind. 

 

Ook wat betreft de beschikbaarheid, die het voorwerp uitmaakt van dit eerste middel, blijkt een 

zorgvuldig onderzoek aangaande de voormelde elementen. De Raad zet dit hieronder uiteen. 

 

Waar verzoekers verwijzen naar een nieuw attest van 10 april 2014, kan de Raad hier geen rekening 

mee houden, nu dit dateert van na de bestreden beslissing zodat het onmogelijk kan voorgelegen 

hebben aan de gemachtigde. Mits de Raad enkel een ex tunc bevoegdheid heeft, waardoor hij zich 

moet plaatsen op het ogenblik van de bestreden beslissing, kan dit nieuw stuk niet in de beoordeling 

worden betrokken. Geheel ten overvloede blijkt dat dit attest in de lijn ligt van de overige attesten die wel 

aan de arts-adviseur zijn voorgelegd en in de beoordeling betrokken. 

 

In het tweede en derde onderdeel van het eerste middel wijzen verzoekers op hun afkomst uit het 

Kaukasische gebied, meer bepaald Ossetië. Verzoekers verwijzen naar een ongedateerde bron van 

International Medical Corps, dat inzoomt op de situatie in de noordelijke Kaukasus en meer specifiek 

met betrekking tot Tsjetsjenië stelt dat de gezondheidszorg niet adequaat is. Verzoekers verwijzen nog 

naar een tweede rapport van 26 juni 2012 dat inzoomt op de situatie in Tsjetsjenië en Ingoesjetië. Meer 

specifiek met betrekking tot de Tsjetsjeense inwoners van Grozny wijst het citaat op een goede 

infrastructuur maar zwakheden in de kwaliteit van de gezondheidszorg en wijst men erop dat vele 

mensen voor hun behandeling naar de buurrepublieken trekken. Een gebrek aan gespecialiseerde 

artsen zou tot gevolg hebben dat het materiaal niet juist wordt aangewend en de patiënten verkeerd 

worden gediagnosticeerd. Het advies zou op geen enkele wijze rekening houden met deze specifieke 

omstandigheden, noch met de nood aan snel medisch nazicht en hospitalisatie bij bloedarmoede en de 

nood aan splenectomie. Het advies zou niet toelaten te concluderen dat het kind in acute situaties kan 

opgevangen worden in een nabijgelegen ziekenhuis met pediatrische afdeling en dat over de 

mogelijkheid van hospitalisatie en bloedtransfusie beschikt. Verzoekers verklaren immers dat zij 

afkomstig zijn uit Ossetië en er geen ziekenhuis met pediatrische afdeling beschikbaar is. Het zou niet 

aan verzoekers toekomen om hiervan het negatieve bewijs te leveren, maar wel aan de gemachtigde 

om aan te tonen dat in de nabijheid van de woonplaats van verzoekers een ziekenhuis met de 

noodzakelijke faciliteiten is. De mogelijkheid tot splenectomie is volgens verzoekers zelfs niet voor het 

hele Russisch grondgebied onderzocht.  

 

De Raad stelt in de eerste plaats vast dat in de aanvraag om machtiging tot verblijf van 27 juni 2013 

verzoekers in het geheel niet gewezen hebben op hun Ossetische afkomst en op het feit dat zij anders 

dan andere Russen hierdoor problemen zouden hebben om aan de nodige gezondheidszorg te 

geraken. In de aanvraag wordt enkel gewezen op een artikel van 2008 over de kwaliteit van de 

gezondheidszorg in Rusland in het algemeen, dat bovendien zich steunt op een andere zeer verouderde 

bron van 2002. Ook wat betreft het ziektekostenverzekeringssysteem, wat overigens de toegankelijkheid 

van de behandeling betreft, verwijzen verzoekers in de aanvraag naar de algemene situatie in Rusland. 

Bezwaarlijk kan dan verwacht worden van de arts-adviseur dat zij speciale aandacht moet hebben voor 

de beschikbaarheid in de regio van herkomst. Tegelijk wijst verweerder er in de nota terecht op dat de 

arts-adviseur de beschikbaarheid en toegankelijkheid volgens artikel 9ter van de Vreemdelingenwet in 

het herkomstland moet onderzoeken en in principe niet in de regio van herkomst. Uiteraard mag de 

toepassing van deze bepaling niet tot gevolg hebben dat de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de 

behandeling zuiver theoretisch en illusoir zouden worden. De Raad stelt immers vast dat ook het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna verkort EHRM) in zijn arrest Paposhvili van 13 

december 2016, nr. 41738/10 zelfs in het licht van artikel 3 van het EVRM reeds wijst op de vereiste van 

een bescherming die niet illusoir of theoretisch mag zijn (§ 182) en bij het onderzoek eveneens ook 

rekening moet gehouden worden met de afstand naar de adequate behandeling (§ 190). Echter de 

bronnen die verzoekers aanhalen hebben voor het overgrote deel betrekking op de moeilijke situatie in 

Tsjetsjenië. Een bron van verzoekers stelt zelfs dat men voor de adequate behandeling naar de 

buurrepublieken trekt. Verzoekers zijn geen Tsjetsjenen maar zijn inderdaad afkomstig uit een 

buurrepubliek uit de Kaukasus, nl. Ossetië.  

 

Het is correct dat het uitgebreide beschikbaarheidsonderzoek van de arts-adviseur in hoofdzaak 

betrekking heeft op ziekenhuizen in Moskou, maar verweerder merkt in de nota terecht op dat 
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verzoekers niet duidelijk maken waarom zij zich niet kunnen vestigen in Moskou, indien werkelijk in 

Ossetië geen afdoende medische behandeling zou bestaan. Dit is vooralsnog niet aangetoond met de 

bronnen aangaande Tsjetsjenië en Ingoesjetië. Wat betreft de in de aanvraag voorgehouden 

lamentabele kwaliteit van de Russische gezondheidszorg in het algemeen, kan dit op grond van de 

recentere bronnen die de arts-adviseur heeft geconsulteerd geenszins staande worden gehouden. De 

arts-adviseur heeft zich niet beperkt tot de MedCOI resultaten waaruit blijkt dat foliumzuur en 

bloedtransfusies beschikbaar zijn, evenals een ambulante behandeling en hospitalisatie. Ze heeft ook 

bijkomende websites geconsulteerd en opgenomen in haar advies die een toelichting geven bij onder 

meer een gespecialiseerd federaal wetenschappelijk en klinisch centrum van kinderhematologie, 

oncologie en immunologie waar hoog technologische medische verzorging wordt geboden. Dit centrum 

blijkt ook samen te werken met regionale medische instellingen die werken in de kinderhematologische 

zorg en volgens de informatie kunnen ook kinderen uit andere regio’s uit het land daar een behandeling 

ondergaan en wonen in een huis dat binnen het architecturaal complex is opgenomen. Verder bevat het 

administratief dossier ook informatie over een kinderziekenhuis met een specifiek hematologische 

afdeling die gespecialiseerd is in preventieve zorg en curatieve behandeling van kinderen met 

hematologische problemen van alle leeftijden. De arts-adviseur verwijst in haar advies ook naar deze 

website. Ook de pediatrische spoedverzorging in Moskou heeft de arts onderzocht. Geenszins is er 

thans sprake van enkel maar algemene overschouwingen, zoals verzoekers aanvoeren. De arts-

adviseur heeft in dit dossier juist een doorgedreven onderzoek naar de beschikbaarheid gedaan. Ten 

overvloede stelt de Raad ook vast dat uit het rapport “country fact sheet Russian Federation” van juni 

2011 waar de arts-adviseur ook naar verwijst, blijkt dat ook in de Noord-Kaukasus, meer bepaald in 

Dagestan bloedtransfusies mogelijk zijn, zodat verzoekers hiervoor ook in een buurrepubliek terecht 

kunnen en niet noodzakelijk naar Moskou moeten gaan.  

 

Tot slot blijkt dat verzoekers ook niet kunnen gevolgd worden waar zij stellen dat het advies met geen 

woord rept over de splenectomie. De arts-adviseur heeft deze toekomstige mogelijks noodzakelijke 

ingreep uitdrukkelijk weerhouden. De Raad volgt verweerder ook verder in de nota waar hij erop wijst 

dat dit een mogelijks noodzakelijke behandeling in de toekomst betreft en bijgevolg de arts-adviseur hier 

heden nog geen gedetailleerd onderzoek moest naar uitvoeren. Ten overvloede stelt de Raad vast dat 

de moeder van het kind, nl. verzoekster bij haar asielprocedure bij het invullen van de vragenlijst 

bestemd voor het CGVS op 27 september 2012 heeft verklaard dat ten gevolge van slagen door de 

politie haar milt moest verwijderd worden. Ze maakte geen gewag van het feit dat dit medisch gezien 

problematisch was in haar regio. Zodus blijkt dat verzoekster hierbij zelf heeft verklaard dat een 

splenectomie in hun regio mogelijk is. Tot slot en eveneens ten overvloede stelt de Raad vast dat uit de 

voorgelegde medische attesten ook blijkt dat het kind de aandoening van verzoekster heeft geërfd en 

verzoekster pas in België is gekomen op 27 jarige leeftijd.  

 

De Raad kan niet vaststellen dat de arts-adviseur en de gemachtigde zijn uitgegaan van onjuiste 

feitelijke gegevens, of dat zij die incorrect hebben beoordeeld of dat zij op onredelijke wijze tot hun 

besluit zijn gekomen. Het medisch advies is wat betreft de beschikbaarheid ook afdoende gemotiveerd. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht of van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 blijkt niet. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

In het tweede middel voeren verzoekers opnieuw de schending aan van de materiële motiveringsplicht 

in het licht van de toegankelijkheid van de behandeling.  

 

Zij lichten hun tweede middel toe als volgt: 

 

“1. 

De behandeling van Y. is complex en bevat verschillende onderdelen: Behandeling met foliumzuur; 

Bloedtransfusies; Follow-up door pediatrie; Splenoctomie; 

 

2. 

De motivering van de Staatssecretaris (van de arts-attaché) is gesteund op verouderde gegevens en is 

andermaal bijzonder summier en stereotiep. 

De conclusie van de arts-attaché is gesteund op een Country Fact Sheet van 2011, hetzij meer dan 3 

jaar oud (!); dit verslag is onvoldoende actueel om een juist onderzoek en analyse te maken van de de 

toegankelijkheid van de (complexe) behandeling van de aandoening van Y. 
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Wat dient verstaan onder de “gratis medische zorgen” is onduidelijk, en welke zorgen c.q. 

behandelingen hieronder vallen, blijkt evenmin uit het medisch advies. 

Bovendien blijkt uit het advies dat de Russische burgers de medicatie zelf moeten kopen; zulks 

impliceert dus dat het foliumzuur en de bloedtransfusies NIET kosteloos zijn. 

De Staatssecretaris heeft nagelaten te onderzoeken wat de kostprijs bedraagt van deze 

geneesmiddelen en bloedtransfusies, zodat de bestreden beslissing ook niet zomaar kan stellen dat dit 

foliumzuur en de transfusies toegankelijk zouden zijn, aangezien niet blijkt hoe de kosten hiervan zich 

verhouden tot het modale inkomen van een burger uit Stavropol. 

In de oorspronkelijke aanvraag hadden verzoekers nochtans reeds uitdrukkelijk gewag gemaakt van 

hun precaire financiële situatie, en de disproportionele kosten verbonden aan de behandeling…” 

  

Verzoekers wijzen op de complexe behandeling die hun dochtertje nodig heeft en stellen dat de 

gemachtigde zich op verouderde informatie van 2011 heeft gesteund om de toegankelijkheid te 

onderzoeken. Ze wijzen erop dat niet duidelijk is wat men verstaat onder “gratis medische zorgen” en 

dat het advies bovendien zelf erkent dat de Russische burgers zelf hun medicatie moeten kopen. 

Volgens verzoekers had de gemachtigde moeten nagaan wat de kostprijs is van foliumzuur en 

bloedtransfusies om te weten hoe deze prijs zich verhoudt tot het modale inkomen van een inwoner uit 

Stavropol. Verzoekers hadden immers in hun aanvraag gewezen op hun precaire financiële situatie.  

  

De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing dateert van 21 maart 2014. Bijgevolg is een bron over de 

Russische gezondheidszorg van 2011 niet bijzonder verouderd te noemen. De stelling dat er voor 

kinderen gratis gezondheidszorg bestaat tot 14 jaar vindt ook steun in de verwijzing van de 

gemachtigde. Wat betreft de “gratis medische zorgen”, blijkt volgens de door de gemachtigde 

aangehaalde bron dat in principe elke Russische burger betaalt voor zijn medicijnen met de uitzondering 

van een speciale groep van Russische burgers die wel gratis medicijnen krijgen. Uit de door de 

gemachtigde aangehaalde bron blijkt dat er een lijst bestaat, opgesteld door het Ministerie van 

Gezondheidszorg, van ziekten die patiënten het recht geven op gratis medicatie. In die lijst zijn ook 

hematologische ziekten opgenomen. In casu kan er dus redelijkerwijs vanuit worden gegaan dat de 

dochter van verzoekers recht zal hebben op kosteloze gezondheidszorg. De pagina’s in de verwijzing 

erkennen wel dat de kwaliteit van deze gratis gezondheidszorg afneemt en dat daarom vele Russen een 

private betalende verzekering nemen. Verzoekers hebben in de aanvraag inderdaad op hun precaire 

financiële situatie gewezen maar tonen deze niet aan, noch gaan ze in op het argument van de arts-

adviseur dat zij kunnen werken om in te staan voor eventuele kosten die gepaard gaan met de 

noodzakelijke behandeling voor hun dochter, willen zij een behandeling van hogere kwaliteit. Wat betreft 

de kwaliteit heeft de arts-adviseur ook terecht geantwoord op de argumenten in de aanvraag dat artikel 

9ter geen gezondheidszorg waarborgt van hetzelfde kwaliteitsniveau als in België. De arts-adviseur en 

de gemachtigde moeten enkel nagaan of een terugkeer een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of 

vernederende behandeling bij gebrek aan een adequate behandeling.  

 

De Raad kan niet vaststellen dat de arts-adviseur en de gemachtigde zijn uitgegaan van onjuiste 

feitelijke gegevens, of dat zij die incorrect hebben beoordeeld of dat zij op onredelijke wijze tot hun 

besluit zijn gekomen. Het medisch advies is wat betreft de toegankelijkheid ook afdoende gemotiveerd. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht wordt niet aangenomen. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

In hun derde middel voeren verzoekers de schending aan van de materiële motiveringsverplichting en 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Zij lichten hun derde middel toe als volgt: 

 

“In fine stelt de bestreden beslissing: 

“ 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 EVRM.” Deze argumentatie c.q. deze conclusie is niet dienstig. 

De criteria waaraan dient getoetst te worden zijn vervat in art. 9ter Vreemdelingenwet, en niet in art. 3 

EVRM of de kwestieuze richtlijn. 

De ziekte die aanleiding geeft tot het uitreiken van een verblijfsmachtiging, is zeer nauwkeurig en 

duidelijk beschreven in art. 9ter zelf. 
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Deze definitie van de ziekte in art. 9ter is duidelijk meer uitgebreid, dan de (ziekte-) voorwaarden gesteld 

in artikel 3 EVRM. 

 

Opdat er een schending van art. 3 EVRM zou voorliggen, moet er -volgens de rechtspraak van het 

Europees Hof van de Rechten van de Mens- een reëel risico bestaan op direct overlijden, nl. een 

kritieke gezondheidstoestand, of een zeer gevorderd stadium van ziekte, wat dus een urgentie- 

voorwaarde betekent”. 

 

Deze urgentie-vereiste c.q. het reëel risico op onmiddellijk overlijden wordt nergens gesteld in art.9ter 

van de Vreemdelingenwet. 

 

Art. 9ter van de vreemdelingenwet, strekt ertoe een medische behandeling te garanderen, voor de 

vreemdelingen, die aan een dusdanige ziekte lijden, dat deze een reëel gevaar meebrengt voor zijn 

leven of zijn fysische integriteit, of een reëel risico tot onmenselijke of vernederende behandeling, op 

voorwaarde dat er geen enkele adequate behandeling bestaat in het land van herkomst of verblijf. 

Een verblijfsvergunning op basis van art 9ter, kan dus overhandigd worden aan de vreemdeling, die bijv. 

een kanker heeft welke zich pas in het eerste stadium bevindt, als er geen aangepaste behandeling 

bestaat in zijn/haar land van herkomst.1 

 

1 De urgentie-vereiste opleggen voor de verblijfsmachtiging o.g.v. art. 9ter Vreemdelingenwet en dus 

eisen dat de ziekte voldoet aan de voorwaarden voor een inbreuk op art. 3 EVRM zou voor nefast en 

zelfs absurd gevolg hebben dat de vreemdeling eerst in zijn land van herkomst dient te blijven/ 

terugkeren, om er (i) geconfronteerd te worden met de onmogelijkheid van behandeling (ii) te wachten 

tot wanneer zijn situatie levensbedreigend (en onherstelbaar) is, om dan pas een aanvraag om 

machtiging tot verblijf o.g.v. art. 9ter in te dienen; met andere woorden, men moet eerst de ziekte laten 

evolueren tot een kritisch en levensbedreigend stadium alvorens een aanvraag om machtiging tot 

verblijf te kunnen indienen; dit is uiteraard in strijd met de doelstelling van art. 9ter van de 

Vreemdelingenwet. 

 

De evaluatie van de ziekte in het kader van art. 9ter, kan dus niet verwijzen naar de ernst van art 3 

EVRM; hiervoor bestaat geen enkele wettelijke noch enige andere grondslag. 

De twee artikelen hebben een ander toepassingsveld c.q. zijn dus absoluut verschillend. 

Art. 3 EVRM is geen aanvulling op art. 9ter zodanig dat de wetspraak over dit artikel 3 EVRM niet kan 

dienen voor de interpretatie c.q. definitie van de notie " ziekte" in art. 9ter in de vreemdelingenwet. 

Er is dus geen wettelijke basis om de definitie van de ziekte in art 9ter Vreemdelingenwet aan te passen 

aan de toepassingsvoorwaarden voor art. 3 EVRM. 

 

Terzake kan nuttig worden verwezen naar het arrest van de XIV Kamer van de Raad van State dd. 

19.06.13: 

“ (…) Zoals eveneens hierboven is uiteengezet, is de verwijzing in het bestreden arrest naar art. 3 van 

het EVRM als hogere norm dan de Vreemdelingenwet absoluut niet dienstig, alleen al omdat die 

verdragsbepaling geen ruimere bescherming in de nationale wetgeving verbiedt.” 

Eveneens nuttig kan worden verwezen naar het arrest van de franstalige kamer van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen dd. 19 december 2012 ( n° 93 964) (p. 6 in fine): 

“ Outre le fait que le médecin conseil n’a pas exercé l’entièreté du contrôle que requiert l’art. 9ter précité, 

le Conseil entend relever, qu’après avoir considéré que le dossier médical ne permet pas de constater 

l’existence d’un seuil de gravité requis par l’article 3 de la CEDH, tel qu’interprété par la CEDH qui exige 

une affection présentant un risque vital vu l’état de santé critique ou le stade très avancé de la maladie, 

ce médecin conseil et, à sa suite, la partie défenderesse, en ont déduit, indument qu’une autorisation de 

séjour ne pouvait être octroyée à la partie requérante sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980. Or, ainsi qu’il a déjà été exposé ci-dessus, l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 

ne se limite pas au risque de décès. » 

 

Waar de bestreden beslissing stelt dat er geen reden is om toekenning van een machtiging tot verblijf 

om reden dat er geen inbreuk zou voorliggen op art. 3 EVRM of de Richtlijn 2004/83/ EG, is zij in strijd 

zelf met art. 9ter Vreemdelingenwet.” 

 

Verzoekers kunnen in hun betoog gevolgd worden dat de zin “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 EVRM.” niet dienstig is. 

Echter de gemachtigde heeft in de bestreden beslissing zich ook duidelijk gesteund op artikel 9ter van 
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de Vreemdelingenwet dermate dat die zin als overtollig kan worden beschouwd. Zoals verweerder in de 

nota terecht opmerkt, hebben verzoekers ook geen belang bij hun betoog nu duidelijk blijkt dat de arts-

adviseur in het advies in geen geval de draagwijdte van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet heeft 

beperkt tot de draagwijdte van de bescherming geboden door artikel 3 van het EVRM. Deze 

bescherming is overigens ondertussen ook geëvolueerd in de zin dat het EHRM is afgestapt van de 

vereiste van een imminent risico op overlijden bij terugkeer. Sedert het voormelde arrest Paposhvili 

vereist het EHRM een risico op blootstelling aan een ernstige, snelle en onomkeerbare achteruitgang 

van haar gezondheidstoestand resulterend in een intens lijden of in een betekenisvolle vermindering van 

de levensverwachting, alvorens een schending van artikel 3 van het EVRM te aanvaarden. De arts-

adviseur heeft in casu ook niet dit streng onderzoek gevoerd maar in lijn met artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet onderzocht of er een reëel risico is op een onmenselijke of vernederende 

behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van herkomst waarbij ze een 

zorgvuldig onderzoek naar de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de noodzakelijke behandeling 

heeft gedaan. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht of van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet blijkt 

niet. 

 

Het derde middel is zo niet onontvankelijk, minstens 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 negentien januari tweeduizend achttien 

door: 

 

mevr. A. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


