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 nr. 72 088 van 19 december 2011 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

asielbeleid, thans de staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke 

Integratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaren van Russische nationaliteit te zijn, op 12 oktober 2011 

hebben ingediend om de nietig-verklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 22 augustus 2011 waarbij de aanvraag om machtiging 

tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ongegrond wordt verklaard. 

 

Gezien titel 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 21 november 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 

december 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. RODRIGUEZ, die loco advocaat C. VAN RISSEGHEM 

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

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De eerste verzoekende partij verklaart de Russische nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op X 

 

De tweede verzoekende partij verklaart de Russische nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op X 

 

De derde verzoekende partij verklaart de Russische nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op X 
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Op 22 november 2008 dienen 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: de vreemdelingenwet).  

 

Op 23 april 2009 verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

aanvraag van verzoekers ontvankelijk.  

 

Op 9 mei 2011verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de aan-

vraag van verzoekers ongegrond. Tegen deze beslissing dienen verzoekers een beroep tot nietig-

verklaring in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Op 19 juli 2011 beslist de gemachtigde van 

de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid om de beslissing van 9 mei 2011 in te trekken.  

 

Op 22 augustus 2011 verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

aanvraag van verzoekers ongegrond. Dit is de bestreden beslissing, als volgt gemotiveerd.  

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 22/11/2008 werd 

ingediend door : BETREFT: V., K. (…) 

Geboren te Khasavyurt op X 

Onderdaan van Rusland ( Federatie van ) 

Adres: (…) 

N.N X 

OUDERS; 

V.,S. (…) Geboren te KizlIkie op X 

V., N.(R.R.:…) Geboren te Oshskaye op X 

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, ingesteld door artikel 5 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, aanvraag die door onze 

diensten ontvankelijk werd verklaard op 22/11/2008, heb ik de eer u mee te delen dat dit verzoek 

ongegrond is. 

 

Reden(en) : 

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

toepassing van artikel Ster van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingesteld door artikel 5 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 te bekomen. 

 

De arts-attaché stelde in het medisch verslag (zie gesloten omslag) vast dat uit de voorgelegde 

medische bewijsstukken blijkt dat de aandoeningen van betrokkene behandelbaar zijn. Uit het 

administratief dossier blijkt dat de medicatie en de opvolging beschikbaar is in het land van herkomst, nl. 

Rusland (Tsjetsjenië). 

 

Verder stelt onze arts-attaché dat reizen geen probleem ie en dat mantelzorg niet strikt noodzakelijk is. 

Betrokkene legt geen enkel bewijs voor van een arbeidsgeneesheer dat hij arbeidsongeschikt zou zijn. 

We kunnen er dus vanuit gaan dat betrokkene zelf zou kunnen instaan voor de Kosten die gepaard 

gaan met de noodzakelijke hulp. Gezien deze beslissing ook geldt voor zijn ouders, kan worden 

verondersteld dat zij ook een steentje bijdragen in de financiële situatie van het gezin, Bij terugkeer naar 

het land van herkomst 

 

Wat betreft de toegankelijkheid van deze medicatie en opvolging: de Russische Federatie biedt gratis 

medische zorgen aan elke Russische inwoner, deze moet enkel in Rusland ingeschreven zijn.' 

 

volgens UNHCR hebben Tsjetsjenen in de Russische Federatie dezelfde toegang tot gezondheidszorg 

als andere staatsburgers van de Russische Federatie. Rusland is sinds 1996 lid van de Raad van 

Europa. Het Europees Verdrag voor de Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) en het 

Europees Verdrag tegen Marteling zijn in 1996 door de Doema geratificeerd. 

 

De rechten van betrokkene zijn dus gewaarborgd. 

 

Derhalve blijkt niet dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de 

fysieke integriteit, of blijkt niet dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt op een 
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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 geen bewijs aanwezig 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). 

 

Gezien de asielprocedure van betrokkenen nog lopende is, verzoek ik u het attest van immatriculatie dat 

aan betrokkenen werd afgegeven verder te verlengen tot nadere berichtgeving over de asielprocedure. 

Gelieve tevens instructies te geven aan het Rijksregister om betrokkene af te voeren uit het 

Vreemdelingenregister en terug in het Wachtregister in te schrijven.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voeren verzoekers de schending aan van de op straffe van nietigheid 

voorgeschreven vormvoorschriften, machtsoverschrijding, de schending van de artikelen 9ter en 62 van 

de Vreemdelingenwet, van de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukke-

lijke motivering van de bestuurshandelingen en van artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming 

voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 

1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM). Verzoekers stellen ook dat er een 

beoordelingsfout werd begaan. 

 

2.1.1. Verzoekers adstrueren hun middel als volgt: 

 

“La décision litigieuse postule que la demande de régularisation de séjour du requérant est recevable, 

mais non fondée. 

Il semble que l'Office des Etrangers ait clairement voulu distraire les requérants, dans la mesure où la 

recherche de la motivation du refus de régularisation de séjour constitue une sorte de jeux de piste 

bilingue. A moins bien évidemment qu'il ne s'agisse d'un test permettant de voir si les requérants sont 

bien intégrés et maîtrisent les deux langues nationales ? Quoi qu'il en soit la décision se décline de la 

manière suivante : 

« Un premier document du 22/08/2011 adressé en Français a administration communale des requérants 

postule : 

« Motifs : voir annexe. Dès lors, qu'il n'apparait pas que les intéresses souffrent d'une maladie dans un 

état tel qu’ 'elle entraîne un risque réel pour leur vie ou leur intégrité physique ou qu’ 'il n 'apparaît pas 

que les intéresses souffrent d'une maladie dans un état tel qu’ 'elle entraine un risque réel de traitement 

inhumain ou dégradant lorsqu’ 'il n 'existe aucun traitement adéquat dans leur pays d'origine ou dans Ie 

pays où il séjournent. Par conséquent, il n 'existe pas de preuve qu’un retour au pays d'origine ou de 

séjour constitue une atteinte à la directive européenne 2004/83/CE, ni l 'article 3 CEDH » 

La suite de la décision postule qu'il convient d'exposer les voies de recours possible au requérants et de 

tenir compte du fait que ceux-ci sont demandeurs d'asile. 

On constate que cette partie de la décision est purement stéréotypée, qu'elle laisse les requérants 

1'option de choisir eux-mêmes dans quelle catégorie de demandeurs de régularisation médicale, ils se 

trouvent et en conséquence quel motif de refus, ils ont obtenu. 

Ce document ne comprend aucune motivation sur 1'état de santé des requérants et encore moins quant 

à la situation sanitaire dans leur pays d'origine, pas une seule référence au dossier déposé par leur 

conseil. 

Un second document également date du 22/08/2011 en Flamand cette fois, reprend également 

l’identité, confirme également que la demande est non fondée. 

On y précise que Ie médecin attaché (dont Ie rapport est annexé) précise que Ie traitement est 

disponible dans Ie pays d'origine des requérants, la Russie et particulièrement en Tchétchénie. 

On soulignera immédiatement que les requérants sont originaires de Russie, qu'ils sont Tchétchènes, 

mais originaires du Dagestan ce qui semble totalement échapper au fonctionnaire qui prend la décision 

litigieuse. 

Cette petite omission démontre sans conteste a quel point la partie défenderesse fait peu de cas du 

dossier qui lui est soumis, dans la mesure où elle ne prend même pas la peine d'analyser la situation de 

la région dont sont issus les demandeurs. 

La décision litigieuse postule que Ie voyage n'est pas problématique pour les requérants et que par 

ailleurs, ils seront à même de travailler pour financer leur traitement médical qui par ailleurs est 

gratuitement accessible dans Ie pays d'origine de la famille. 

La suite de la décision est la traduction quasiment intégrale de la décision notifiée en Français. 
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On constate en conséquence que la décision litigieuse ne tient compte, ni de l’âge, ni de l'état de santé 

des requérants, ni des rapports médicaux déposés par les requérants, ni des informations déposées par 

leur conseil quant à la situation sanitaire dans Ie pays d'origine, que même pas un mot ne concerne les 

affections dont souffrent les requérants. 

De sorte que la décision litigieuse et son annexée sont clairement deux documents totalement 

stereotypes, ne comprenant même pas une ligne sur la situation des requérants ce qui viole 

incontestablement les articles 1 et 2 de la loi 29/07/1991 

A moins bien sûr qu'il ne faille conclure que finalement l'argumentation de l'Office des Etranges serait 

reprise dans Ie troisième document, en Flamand également remis aux concluants, étant l’avis du 

médecin conseil. 

Car par ailleurs l'Office des Etrangers invoque un rapport d'un médecin conseiller lequel date du 

28/07/2011 (dont on ne connait pas la spécialisation) qui est joint à l'appui de la demande et qui précise 

en substance que Monsieur V. (…) a fourni de nombreux certificats médicaux relatifs a un problème 

d'épilepsie actuellement sous contrôle médicamenteux et qu'en outre la famille est dans un état 

psychiatrique grave impliquant un suivi psychiatrique régulier. 

Il en résulte que les pathologies invoquées par les requérants ne sont pas contestées par Ie médecin 

conseil de l'Office des Etrangers. 

Celui-ci confirme partant que l’état de santé de la familie V. (…) a concerné bien une pathologie pouvant 

entraîner un risque réel pour la vie du requérant ou son intégrité physique, a défaut de soins adéquats, 

mais que les requérants peuvent être soignés dans leur pays d'origine. 

Il invoque pour ce faire, un rapport de 2005, une correspondance de 2008 du Consulat de Belgique a 

Moscou postulant que des traitements médicamenteux notamment des antidépresseurs sont 

disponibles en Russie. 

Il en déduit que les maladies sont sous contrôle et permettent donc Ie voyage, de sorte qu'il n'y a pas de 

contre indication au retour des requérants dans leur pays d'origine. 

A la lecture du « rapport médical », on constate que Ie médecin se contente de postuler que les 

médicaments usités par Ie concluant sont disponibles en Russie et que des psychiatres existent 

également dans Ie pays d'origine des concluants. 

L'Office des Etrangers conclut en conséquence que la demande des requérants est recevable mais non 

fondée. 

a)  Du défaut de motivation de l'acte administratif 

II convient de souligner que Ie requérant avait en terme de demande de régularisation exposé que la 

situation sanitaire au Dagestan était désastreuse et ne lui permettait pas d'obtenir l'accès aux soins de 

santé que requiert son état. 

La famille avait en outre souligné que 1'état de santé du fils s'était considérablement aggravée du fait de 

la précarité des conditions de vie de leur pays d'origine en général et dans leur région en particulier. 

Par ailleurs, Me Copinschi avait également déposé dans Ie cadre de son recours auprès du Conseil du 

Contentieux, une très longue argumentation assortie d'un rapport très détaillé quant à la situation 

sanitaire en Russie lesquels documents furent bien évidemment transmis à la partie adverse. 

Or 1'Office des Etrangers ne répond nullement aux arguments invoqués par Ie requérant qui avait 

longuement exposé que 1'accès aux soins de santé dans son pays d'origine étaient particulièrement 

problématique tant en raison d'une pénurie grave de médicaments, que de médecins et d'énormes 

difficultés financières pour les populations précarisées à se procurer les médicaments ou de trouver un 

centre médical à proximité de son domicile. 

Le requérant invoquait a l'appui de sa demande plusieurs guides de voyages et d'associations, mais 

également le Ministère des Affaires étrangères Belge et Français qui soulignent les difficultés énormes 

que les touristes ( a priori bien mieux nantis que les populations locales) éprouvent a se fournir en 

médicaments, pour trouver un médecin digne de ce nom et qui conseillent partant une solide pharmacie 

et une assurance rapatriement. En ne répondant pas à ces arguments sérieux la partie défenderesse 

viole les articles 1 a 3 de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation des actes administratifs et commet 

une erreur manifeste d'appréciation. 

On constate d'ailleurs tout particulièrement qu'aucune analyse spécifique du Caucase en général et du 

Dagestan en particulier n'est reprise dans les 3 documents fournis par l'Office des Etrangers. 

En effet, l'Office des Etrangers se contente d'argumenter de manière stéréotypée qu'il est théoriquement 

possible d'obtenir des soins de santé et des médicaments au Kosovo sans analyser la situation de 

manière pratique et concrète pour un ressortissant local en particulier et pour Ie requérant, de manière 

individuelle. 

Or, la loi relative à la motivation des actes administratifs implique que d'analyser la situation in concreto 

a peine de commettre une erreur manifeste d'appréciation. 

b) Du principe de la bonne administration 
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On constate également que les sources sur lesquelles reposent la décision administrative litigieuse sont 

pour Ie moins douteuse. 

En effet, un médecin dont on ne connaît pas la spécialité confirme la gravité de l'état médical des 

concluants et leur besoin d'être suivis par un psychiatre et de recevoir des médicaments et d'avoir un 

suivi régulier, ainsi qu'une prise de médicaments quant à l'épilepsie. 

Ce même médecin, D. (…) dont Ie nom semble fort beige nous indique avoir consulté un site 

gouvernemental indiquant qu'il existe des psychiatres en Russie et que les médicaments pris par les 

requérants sont disponibles. 

On ne saura toutefois pas quelle expertise a Ie médecin conseil de l'Office des étrangers quant aux 

pathologies psychiatriques et quant à la situation sanitaire en Russie. 

C'est pourtant sur son seul avis que se base l'Office des Etrangers pour postuler que la situation 

médicale du requérant peut être soignée en Russie et ne prend d'ailleurs même pas la peine de recopier 

l’argumentation du médecin quant aux affections dont souffrent les patients et quant à leur pays 

d'origine. 

Or ni « l’expert », ni l'Office a sa suite ne répondent aux arguments invoqués par le requérant, ni ne 

cherchent à savoir si au-delà de la possibilité théorique de traitement le requérant aurait pu in concreto 

obtenir des soins de santé parce qu'un médecin serait accessible pratiquement et financièrement dans 

la région dont il est issu. 

Par ailleurs, analyser la situation sanitaire d'un pays en se basant sur des sources anciennes, parlant de 

la Russie en général et pas du Caucase en particulier ou mieux encore du Dagestan constitue une 

grave violation du principe de la bonne administration et ne permet pas de donner aux requérants une 

réponse adéquate a leur demande. 

Or une simple recherche sur Internet permet de se documenter et de comprendre que la situation 

sanitaire au Dagestan est loin d'être aussi riante que ne le présente la partie adverse. 

A titre d'exemple, du mois de mai 2009 de la Communauté européenne, déposé par Me Copinschi a 

1'appui de sa demande exposé la situation financière particulièrement dramatique en Russie et le taux 

de chômage effrayant dans ce pays. 

Le rapport particulièrement bien documenté souligne que la population est presque dans son entièreté 

atteinte de stress post-traumatique consécutifs aux longues années de guerre. Il souligne en outre 

qu'aucun système d'assurance maladie public ce qui engendre des prix astronomiques dans le secteur 

privé d'autant plus pénible que la population est particulièrement précarisée. 

L'UNHCR souligne que seul les médicaments primaires peuvent être obtenus et que les autres 

médicaments sont particulièrement délicats a obtenir. 

Les différents rapports soulignent que la gratuite du système de santé est devenue particulièrement 

théorique en Russie 

On y souligne que les salaires des médecins sont si bas que ceux-ci pratiquent souvent dans Ie privé 

des tarifs totalement exorbitants et que la corruption gangrène tout Ie système de santé Russe, créant 

une médecine à deux vitesses : celle des nantis et celle des pauvres. En ce qui concerne plus 

spécifiquement les problèmes de santé mentale dans Ie Caucase, les rapports précisent qu'un grand 

nombre de personnes souffrent de traumatismes de guerre et que les besoins de traitements 

psychiatriques dans Ie Caucase sont énormes, alors que les ressources humaines sont particulièrement 

réduites. 

Les deux rapports soulignent Ie manque de psychiatres et de psychologues, Ie manque de formation de 

ceux qui existent, que Ie financement du secteur est quasiment inexistant, l'augmentation croissante des 

suicides dans Ie pays, l'énorme manque d'infrastructure, de bâtiment et de personnels. 

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle plusieurs associations humanitaires tentent d'aider les populations 

du Caucase et démultiplient les projets dans cette région. 

Les rapports soulignent que les centres de traitements ambulatoires sont TOTALEMENT INCAPABLES 

DE FOURNIR UNE AIDE THERAPEUTIQUE et se contentent de discuter brièvement d'un traitement 

médicamenteux. 

Il en résulte incontestablement que l’ accès aux soins de santé et plus particulièrement aux soins 

psychiatriques au Dagestan est purement théorique, dans la mesure où Ie pays manque cruellement de 

médecins, d'infrastructures médicales, de médicaments non périmés et que l'absence d'assurance 

maladie publique ne permet qu'aux nantis d'obtenir un potentiel et très coûteux accès au traitement. 

Il s'agit d'une situation objective décrite par tous les experts internationaux avec force détails et 

notamment dans les rapports déposés en annexe au présent recours. 

Il en résulte que Ie médecin de l'Office des Etrangers et a sa suite l'autorité administrative n'a 

manifestement pas effectué de recherche sérieuse sur la situation sanitaire en Russie. 

Une simple recherche sur Internet permet en effet de constater que l’ accès aux soins de santé et plus 

particulièrement aux soins psychiatriques et quant à l’épilepsie est purement théorique et totalement 

impossible dans Ie Caucase. 
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Il en résulte que la décision litigieuse est stéréotypée ce qui équivaut incontestablement a un défaut de 

motivation et viole la loi relative a la motivation des actes administratifs mais également que Ie dossier 

n'a pas été instruit, que Ie principe de la bonne administration a été violé, que l'Office des Etrangers 

commet incontestablement une erreur manifeste d'appréciation dans Ie cas qui nous occupe. 

La partie requérante estime que les moyens sont sérieux. » 

 

2.1.2. De verwerende partij repliceert als volgt op het middel van verzoekers. 

 

“Verzoekers splitsen de thans bestreden beslissing op in drie documenten: ten eerste de instructie, die 

gebeurde in het Frans, de motivering, die gebeurde in het Nederlands en tot slot het advies van de 

ambtenaar-geneesheer. 

Verwerende partij merkt op dat de eerste 2 documenten dienen beschouwd te worden als 1 beslissing, 

de thans bestreden beslissing. Het advies van de ambtenaar-geneesheer wordt bij de beslissing 

gevoegd, omdat deze er integraal naar verwijst. 

Verwerende partij merkt op dat de gedeelte dat de instructie aan de gemeente werd opgesteld in de 

Franse taal, conform art. art. 39 §2 van de Taalwetten Bestuurszaken niet geschonden: 

§ 2. In hun betrekkingen met de plaatselijke en gewestelijke diensten uit het Nederlandse, het Franse en 

het Duitse taalgebied, gebruiken de centrale diensten de taal van het gebied. 

Het betreft immers communicatie met de gemeente Arlon. 

Het gedeelte van de bestreden beslissing dat werd opgesteld in de Nederlandse taal betreft de 

motivering van de beslissing en heeft dus betrekking op de verhouding tussen burger en overheid, zodat 

art. 41 §1 van de Taalwetten Bestuurszaken van toepassing is. 

Art. 41. § 1. De centrale diensten maken voor hun betrekkingen met de particulieren gebruik van die van 

de drie talen waarvan de betrokkenen zich hebben bediend. 

Verzoekers hebben zich inderdaad bij hun aanvraag 9ter bediend van de Nederlandse taal. 

In de mate verzoekers zich richten tegen de motivering van de bestreden beslissing, stellen zij dat geen 

rekening werd gehouden met de door verzoekers bij hun aanvraag bijgevoegde stukken die handelen 

over de toestand van de medische gezondheidszorg in Rusland. Verzoekers verwijzen naar toeristische 

informatie, een verslag van de Europese Unie van mei 2009 en een rapport van het UNHCR. Deze 

laatste zou onder andere handelen over de corruptie in het systeem. Verzoekers concluderen dat de 

toegankelijkheid van de medische zorgen en meer bepaald de psychiatrische verzorging, in Dagestan in 

de praktijk een fictie is. 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de thans bestreden beslissing ongegrond werd 

verklaard op basis van (het oude) arr. 9ter dat luidde als volgt (eigen onderlijning): 

§ 1. De in België verblijvende vreemdeling die beschikt over een identiteitsdocument 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 vreemdeling dient alle nuttige inlichtingen aangaande zijn ziekte over te maken. De beoordeling van 

het bovenvermeld risico en van de mogelijkheden van behandeling in het land van oorsprong of het land 

waar hij verblijft, gebeurt door een ambtenaar-geneesheer die daaromtrent een advies verschaft. Hij kan 

zonodig de vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies  inwinnen van deskundigen. 

De voorwaarde dat de vreemdeling beschikt over een identiteitsdocument is niet van toepassing op: 

- de asielzoeker wiens asielaanvraag niet definitief werd afgewezen of die tegen deze beslissing een 

overeenkomstig artikel 20 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, 

toelaatbaar cassatieberoep heeft ingediend en dit tot op het ogenblik waarop een verwerpingsarrest 

inzake het toegelaten beroep is uitgesproken; de vreemdeling die zijn onmogelijkheid om het vereiste 

identiteitsdocument te verwerven in België, op geldige wijze aantoont. 

§ 2. De in §1 vermelde deskundigen worden benoemd door de Koning bij een besluit  vastgesteld na 

overleg in de Ministerraad. De Koning stelt de procedureregels vast  bij een besluit vastgesteld na 

overleg in de Ministerraad en bepaalt eveneens de wijze van bezoldiging van de in het  eerste  lid 

vermelde deskundigen. 

§ 3. De minister of zijn gemachtigde verklaart de ingeroepen elementen onontvankelijk in de gevallen 

opgesomd in artikel 9bis, § 2, 1° tot 3°, of wanneer de ingeroepen elementen ter ondersteuning van de 

aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk reeds werden ingeroepen in het kader van een vorige 

aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van de huidige bepaling. 

§ 4. De bedoelde vreemdeling wordt uitgesloten van het voordeel van deze bepaling, wanneer de 

minister of zijn gemachtigde van oordeel is dat er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat de 

betrokkene handelingen  gepleegd heeft bedoeld in artikel 55/4. 
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De ambtenaar-geneesheer is de persoon die op basis van de hem voorgelegde medische attesten een 

evaluatie dient te maken van de medische toestand van de vreemdeling. In casu oordeelde de 

ambtenaar-geneesheer dat de heer K. V. (…) lijdt aan epilepsie, die heden onder controle is met de 

medicatie, en posttraumatisch stressstoornis (PTSD) , waarvoor hij geen medicatie neemt, maar dat 

opvolging door een psychiater noodzaakt. Beide aandoeningen (epilepsie en PTSD) zijn te beschouwen 

als ernstige aandoeningen waarvoor verdere behandeling noodzakelijk is. 

De ambtenaar-geneesheer beoordeelt tevens of in het land van herkomst een adequate behandeling 

beschikbaar is. Hij concludeert dat in casu verzoeker kan behandeld worden in het land van herkomst, 

zich baserend op informatie aanwezig in het administratief dossier, met name: 

-het rapport 'Mental Health atlas 2005' van de WHO (p. 391-394) waaruit blijkt dat psychiatrische zorg 

beschikbaar is in Rusland en dat er speciale programma's werden ontwikkeld voor mensen met PTSD; 

-correspondentie met het Belgisch consulaat te Moskou d.d. 28 oktober 2008 waaruit blijkt dat de nodige 

medicatie aanwezig is in Rusland; 

-correspondentie met Dr. M. T. (…), arts van het Europees Medisch Centrum te Moskou d.d. 25 

september 2009, waaruit onder meer blijkt dat neurologische opvolging mogelijk is in Rusland; 

-een lijst van vitale en essentiële geneesmiddelen met informatie over verkoopprijzen in Tsjetsjenië. 

Gelet op het feit dat de epilepsie thans onder controle is, kan verzoeker reizen en is mantelzorg niet 

strikt noodzakelijk. 

De bestreden beslissing voegt daar zelf nog aan toe dat verzoeker geen enkel bewijs voorlegt van een 

arbeidsgeneesheer dat hij arbeidsongeschikt zou zijn, zodat verwerende partij er redelijkerwijze van 

mag uitgaan dat verzoeker, indien nodig, zelf zou kunnen instaan voor de kosten die gepaard gaan met 

de noodzakelijke hulp. Tevens geldt de bestreden beslissing ook voor zijn ouders (respectievelijk 57 en 

53 jaar oud op het moment van de bestreden beslissing) , die mogen verondersteld worden ook te 

kunnen bijdragen in de financiële situatie van het gezin. Alleszins maken verzoekers het tegendeel niet 

aannemelijk. 

De bestreden beslissing verwijst tevens naar het rapport ‘Country Sheet Russia' van mei 2009 waaruit 

blijkt dat de Russische federatie gratis medische zorgen aanbiedt aan elke Russische inwoner, die is 

ingeschreven en dat van discriminatie op basis van etnie geen sprake is (p. 85). Tsjetsjenen hebben dus 

principieel evengoed toegang tot gezondheidszorg als andere Russische inwoners. De bestreden 

beslissing is derhalve van toepassing op elke Russische inwoner en derhalve ook op Tsjetsjenen, of zij 

nu afkomstig zijn uit Tsjetsjenië of Dagestan. 

Op basis van al deze informatie kon verwerende partij op redelijke wijze besluiten tot de ongegrondheid 

van de aanvraag 9ter, aangezien een adequate behandeling mogelijk is in het land van herkomst. 

Verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat de thans bestreden beslissing gesteund werd op foutieve 

informatie of dat verwerende partij deze verkeerdelijk zou hebben geïnterpreteerd. 

Het enig middel is ongegrond.” 

 

2.1.3. De artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen, die onder meer stellen dat beslissingen met redenen omkleed moeten zijn, 

hebben tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat 

hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het 

recht hem verschaft. Ze verplichten de 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. Hetzelfde geldt voor artikel 62 van de vreemdelingenwet. De 

bestreden beslissing geeft duidelijk het determinerend motief aan op grond waarvan deze werd 

genomen. In de motivering van de bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, 

met name artikel 9ter van de vreemdelingenwet en naar het feit dat de aanvraag van verzoekers 

ongegrond is, daar een behandeling en opvolging van de vastgestelde medische problematiek van de 

verzoekende partij beschikbaar is in Rusland, Tsjetsjenië.  

 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te 

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. 

 

Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene overweging-

en of zelfs een voorbeeld zou zijn van een gestandaardiseerde, stereotiepe en geijkte motivering, dit 

louter feit op zich nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS 

27 oktober 2006, nr. 164.171 en 27 juni 2007, nr. 172.821).  
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Verzoekers maken niet duidelijk op welk punt deze motivering hen niet in staat stelt om te begrijpen op 

grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen, derwijze dat 

hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 2002, nr. 

105.103). 

 

Uit het verzoekschrift blijkt tevens dat verzoekers de motieven van de bestreden beslissing kennen, 

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoekers bijgevolg de 

schending van de materiële motiveringsplicht aanvoeren, zodat dit onderdeel van het enig middel vanuit 

dat oogpunt wordt onderzocht.  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd 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 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). 

 

Verzoekers hebben op 22 november 2008 een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet ingediend. Dit artikel luidt als volgt: 

 

” § 1. De in België verblijvende vreemdeling die beschikt over een identiteitsdocument 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 vreemdeling dient alle nuttige inlichtingen aangaande zijn ziekte over te maken. De beoordeling van 

het bovenvermeld risico en van de mogelijkheden van behandeling in het land van oorsprong of het land 

waar hij verblijft, gebeurt door een ambtenaar-geneesheer of een geneesheer aangeduid door de 

minister of zijn gemachtigde  die daaromtrent een advies verschaft. Hij kan zonodig de vreemdeling 

onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen. 

 

De voorwaarde dat de vreemdeling beschikt over een identiteitsdocument is niet van toepassing op : 

 

- de asielzoeker wiens asielaanvraag niet definfitief werd afgewezen of die tegen deze beslissing een 

overeenkomstig artikel 20 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, 

toelaatbaar cassatieberoep heeft ingediend en dit tot op het ogenblik waarop een verwerpingsarrest 

inzake het toegelaten beroep is uitgesproken; 

- de vreemdeling die zijn onmogelijkheid om het vereiste identiteitsdocument te verwerven in België, op 

geldige wijze aantoont. 

 

§ 2. De in § 1 vermelde deskundigen worden benoemd door de Koning bij een besluit vastgesteld na 

overleg in de Ministerraad. 

 

De Koning stelt de procedureregels vast bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad en 

bepaalt eveneens de wijze van bezoldiging van de in het eerste lid vermelde deskundigen. 

 

§ 3. De minister of zijn gemachtigde verklaart de ingeroepen elementen onontvankelijk in de gevallen 

opgesomd in artikel 9bis, § 2, 1° tot 3°, of wanneer de ingeroepen elementen ter ondersteuning van de 

aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk reeds werden ingeroepen in het kader van een vorige 

aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van de huidige bepaling. 

 

§ 4. De bedoelde vreemdeling wordt uitgesloten van het voordeel van deze bepaling, wanneer de 

minister of zijn gemachtigde van oordeel is dat er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat de 

betrokkene handelingen gepleegd heeft bedoeld in artikel 55/4.” 

 

In hun verzoekschrift voeren verzoekers onder meer aan dat er geen onderzoek werd gevoerd naar de 

medische voorzieningen in de Kaukasus en meer bepaald in Dagestan. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekers medische attesten en verslagen hebben bijgebracht. 

In hun aanvraag van 22 november 2008 geven verzoekers ook uitdrukkelijk aan dat Dagestan in de 

Russische Federatie hun land van gewoonlijk verblijf is. Tijdens hun asielaanvraag hebben verzoekers 
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verklaard dat ze Russische staatsburgers van Tsjetsjeense origine zijn en dat ze afkomstig zijn uit de 

Republiek Dagestan (Russische Federatie). Verzoekers hebben in België verschillende procedures 

doorlopen en op geen enkel ogenblik werd hun afkomst in vraag gesteld. 

 

De arts aangesteld door de verwerende partij betwist niet dat de derde verzoekende partij lijdt aan een 

ziekte die een reëel risico kan inhouden voor haar leven of fysieke integriteit indien deze niet adequaat 

behandeld en opgevolgd wordt. Deze arts meent dat voor de medische problematiek van de derde 

verzoekende partij behandeling en opvolging beschikbaar zijn in Russische Federatie, met name in 

Tsjetsjenië en dat er geen bezwaar bestaat tegen de terugkeer van verzoekers naar hun land van 

herkomst. De arts verwijst hiervoor naar “Mental health atlas 2005” van de World Health Organisation, 

naar correspondentie van 28 oktober 2008 met het Belgisch Consulaat te Moskou, naar correspondentie 

van 25 september 2009 met de heer M. van het Europees Medisch centrum te Moskou en naar een lijst 

van vitale en essentiële geneesmiddelen met informatie over verkoopprijzen in Tsjetsjenië. In haar 

rapport stelt de ambtenaar-geneesheer: “verwijzend naar een lijst van vitale en essentiële geneesmidde-

len met informatie over verkoopprijzen in Tsjetsjenië (zie administratief dossier): zowel topiramaat als 

carbamazepine komen hierop voor.” Voorts concludeert de ambtenaar-geneesheer dat “hieruit blijkt dat 

verdere behandeling van epilepsie en posttraumatische stresstoornis mogelijk is in Rusland, Tsjetsjenië, 

land van herkomst.” Deze informatie is terug te vinden in het administratief dossier. In de bestreden 

beslissing wordt de conclusie van de ambtenaar-geneesheer overgenomen. In de bestreden beslissing 

wordt uitdrukkelijk gesteld dat “Uit het administratief dossier blijkt dat de medicatie en de opvolging 

beschikbaar is in het land van herkomst, nl. Rusland (Tsjetsjenië).” Uit het advies van de ambtenaar-

geneesheer, de bijgevoegde documenten en uit de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij 

niet enkel onderzoek gevoerd heeft naar de situatie in de Russische Federatie, maar ook specifiek de 

situatie in Tsjetsjenië met betrekking tot de gezondheidszorgen onderzocht heeft. 

 

Noch in het advies van de ambtenaar-geneesheer noch in de bestreden beslissing wordt er verwezen 

naar Dagestan. Ook bevat het administratief dossier geen informatie met betrekking tot Dagestan. 

Nochtans hebben verzoekers uitdrukkelijk vermeld dat ze Russische staatsburgers afkomstig uit 

Dagestan zijn. Tsjetsjenië is zoals Dagestan een autonome republiek van de Russische Federatie. 

Beide zijn gelegen in de Kaukasus, doch de verwerende partij brengt geen informatie bij waaruit blijkt 

dat de situatie in Tsjetsjenië met betrekking tot de gezondheidszorgen gelijkgesteld kan worden met de 

situatie van de gezondheidszorgen in Dagestan. Ook brengt de verwerende partij geen informatie bij 

waaruit blijkt of de medicatie die beschikbaar is in Tsjetsjenië eveneens beschikbaar is in Dagestan. 

Bijgevolg voeren verzoekers terecht de schending van de materiële motiveringsplicht aan.  

 

Voorts wordt erop gewezen dat het administratief dossier een zeer uitgebreide bundel aan documentatie 

bevat, die echter in het Russisch opgesteld is. Het administratief dossier bevat geen vertaling van deze 

documenten en evenmin wordt aangegeven waarop deze documenten betrekking hebben. Bijgevolg 

kan de Raad niet nagaan waarop deze documenten betrekking hebben. Overeenkomstig artikel 8 van 

het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: PR RvV) is de Raad niet verplicht om documenten in overweging te 

nemen die niet opgesteld zijn in de taal van de rechtspleging. Artikel 8 van het PR RvV luidt als volgt: 

 

“De stukken waarvan de partijen willen gebruik maken worden in originele vorm of onder vorm van een 

kopie voorgelegd en dienen, indien zij in een andere taal dan deze van de rechtspleging werden 

opgesteld, vergezeld te zijn van een voor eensluidend verklaarde vertaling. 

Bij gebreke aan een dergelijke vertaling, is de Raad niet verplicht deze documenten in overweging te 

nemen.” 

 

Aangezien een aangevoerd onderdeel van het middel tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

leidt, bestaat er geen noodzaak om de schending van de overige aangehaalde bepalingen of beginselen 

te onderzoeken. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 22 augustus 

2011 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 15 
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december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen ongegrond wordt verklaard, wordt vernietigd. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien december tweeduizend en elf 

door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. BEELEN 

 


