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 nr. 72 359 van 21 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 verklaart van Kirgizische nationaliteit te zijn, op 21 juni 2011 heeft 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 3 mei 2011 waarbij de aanvraag om machtiging tot 

verblijf 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 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 14 november 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 december 

2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. SPINN, die loco advocaat J. BOULBOULLE-

KACZOROWSKA 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 

 

Verzoeker diende een asielaanvraag in. Op 7 mei 2010 werd verzoeker in dat verband verhoord door 

het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Voor het overige is de 

asielaanvraag nog steeds hangende. Hij diende op 29 november 2010 een aanvraag in om machtiging 

tot verblijf in toepassing van artikel 9 ter van de vreemdelingewet. Deze aanvraag werd ontvankelijk 

verklaard op 5 januari 2011. Op 3 mei 2011 werd de aanvraag om machtiging tot verblijf ongegrond 

verklaard. Dit is de thans bestreden beslissing. 

 

"Uit het medisch advies (waarvan kopie in envelop in bijlage) van de arts-attaché blijkt het volgende: 
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De behandeling die betrokkene nodig heeft, is beschikbaar in Kirgizië. Betrokkene kan een normaal 

leven leiden en kan zeer zeker reizen. Hij heeft ook geen mantelzorg nodig.  

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

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

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

of vernederende  behandeling,  gezien   deze  behandeling beschikbaar is in Kirgizië. Derhalve is er 

vanuit medische standpunt dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar het herkomstland. 

Wat betreft de toegankelijkheid van de medische zorgen: 

Er zijn apotheken in Bishkek, de hoofdstad van Kirgizstan, die de medicijnen die betrokkene nodig heeft 

kunnen verschaffen, evenals dokters die betrokkene kunnen opvolgen. De gezondheidszorg in 

Kirgizstan wordt gefinancierd vanuit het overheidsbudget, bijdragen aan de ziekteverzekering, het 

"Public Investement Programme" en betalingen van patiënten. In Kirgizstan is de ziekteverzekering 

verplicht. De bijdragen voor de uitkeringsgerechtigden - wat betrokkene zal zijn als hij geen inkomen 

verwerft uit arbeid of een zelfstandige activiteit - worden gedragen door de staat. De regering bracht in 

2001 het "state benefits pakage" tot stand, een programma waarbij de staat de burgers de voorziening 

van medische zorgen garandeert.   De focus  ligt op  het voorradig zijn  van  essentiële  medicijnen,   

dokters, ziekenhuizen en financiële toegankelijkheid. Voor de medicijnen wordt gewerkt met de WHO 

modelijst van essentiële medicijnen. De medicijnen die betrokkene nodig heeft zijn hierin vervat. De 

kosten voor medicijnen en medische zorgen zullen voor betrokkene dus verplicht worden door subsidies 

uit het staatbudget en door bijdragen van de ziekteverzekering, die in het voor hem minst gunstige geval 

(wanneer betrokkene uitkeringgerechtigd zou zijn) kosteloos is. Uitkeringsgerechtigden worden 

bovendien ook deels vrijgesteld van betalingen die de patiënt zelf moet maken. Kirgizstan wordt op het 

vlak van het financieel toegankelijker manken van medische zorg overigens als een voorbeeld voor de 

regio beschouwd en, zich ten zeerste bewust van het belang hiervan, werkt de overheid middels 

tweejaarlijkse overeenkomsten samen met de WHO om hierin steeds betere resultaten te bereiken. Uit 

het medisch advies van de controlearts blijkt niet dat betrokkene arbeidsongeschikt is, hij kan dus 

instaan voor de eventuele kosten van de behandeling en opvolging. 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 en reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in hei land van herkomst of het land waar de 

betrokkene gewoonlijk verblijft. Bijgevolg is geen bewijs aanwezig dat een terugkeer naar het land pan 

herkomst of hei 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).” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en van artikel 3 EVRM. 

 

“Aangezien dat de betwistbare beslissing die het ongegrond verzoek zegt, als volgt wordt gemotiveerd: 

(…).Aangezien de betwiste beslissing zeggende dat de aanvraag van mijnheer (S.B.) niet grondig is; 

Dat de betwiste beslissing onvoldoende wordt gemotiveerd in wat zij niet voldoende in rekening van de 

bijzondere situatie van Mijnheer (S.) houdt; Dat inderdaad Mijnheer (S.) een asielvraag heeft ingediend 

omdat hij een aanslag aan zijn fysieke integriteit vreest; Dat het verkeerd is om te zeggen dat 

betrokkene kan reizen; Dat inderdaad zijn gezondheid onlangs erger geworden is; Dat bovendien deze 

betwiste beslissing toegeeft dat "de aandoening kan beschouwd worden als een aandoening die een 

reëel risico kan inhouden voor zijn leven of fysieke integriteit indien deze niet adequaat behandeld 

wordt"; Aangezien dat het uit een artikel van Arts Zonder Grens (in de stukken van de 9ter aanvraag van 

de verzoeker) dat de toegankelijkheid van de medische zorgen ten zuiden van Kirgizstan zeer onzeker 

is sinds een jaar; Dat het door dit artikel wordt bewezen dat er een sfeer van angst er staat en dat deze 

sfeer niet ideaal voor het leven of de fysieke integriteit van mijnheer (S.B.); Aangezien dat er dus een 

klaarblijkelijke vergissing is vanwege de tegenpartij die schijnbaar de documenten die haar onderworpen 

werden niet correct nagekeken werden; Dat ze geen rekening houdt met de bijzondere situatie van de 

verzoeker de welke aangepaste zorgen vereist; Dat er een overduidelijke schending van het artikel 3 

E.V.R.M. Aangezien dat daarvan uitgaande, de betwiste beslissing nietig verklaard dient te worden.” 

 

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

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

kunnen gelezen worden zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of 
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het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover hij in 

rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht voldaan. 

 

In de beslissing wordt eerst en vooral verwezen naar het medisch advies van de arts-attaché waaruit 

blijkt dat verzoekers behandeling beschikbaar is in Kirgizië, dat hij een normaal leven kan leiden en dat 

hij kan reizen. Hij heeft geen mantelzorg nodig. Geoordeeld werd dat verzoekers aandoening kan 

beschouwd worden als een aandoening die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke 

integriteit indien deze niet adequaat behandeld wordt, maar de facto geen reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling gezien de behandeling beschikbaar is in Kirgizië. Vanuit 

medisch standpunt is er geen bezwaar tegen een terugkeer naar zijn thuisland. 

 

In de beslissing wordt vervolgens uitgebreid uitgelegd dat de behandeling die verzoeker nodig heeft ook 

toegankelijk is in zijn thuisland. Er wordt verwezen naar de aanwezigheid van apotheken en de vereiste 

medicatie, naar gezondheidszorg die gefinancierd wordt vanuit overheidsbudget, de verplichte 

ziekteverzekering in Kirgizië, de aanwezigheid van de juiste medicijnen die verzoeker nodig heeft, de 

kosten van medicijnen en medische zorgen die voor verzoeker in het beste geval gratis zijn. Bovendien 

wordt gesteld dat verzoeker niet heeft aangegeven dat hij niet kan werken noch dat hij 

arbeidsongeschikt is. Hij kan dus instaan voor eventuele kosten van de behandeling en opvolging. 

Minstens toont hij het tegendeel niet aan. Er wordt eveneens besloten dat er geen risico is op een 

schending van artikel 3 EVRM. 

 

Verzoeker betoogt dat hij een risico loopt in zijn thuisland en dat zijn fysieke integriteit kan worden 

aangetast. Daarom heeft hij een asielaanvraag gedaan. Hij verwijst ook naar een sfeer van angst. 

 

De asielaanvraag is nog steeds hangende. De bestreden beslissing heeft op de asielaanvraag als 

dusdanig geen invloed. In de beslissing wordt trouwens aangegeven dat aan verzoeker een attest van 

immatriculatie moet worden afgegeven gezien zijn lopende asielprocedure. Verzoeker moet het land dus 

niet verlaten. 

 

De toegankelijkheid van medische zorgen werd uitgebreid onderzocht in de bestreden beslissing. 

Verzoeker brengt geen voldoende overtuigende elementen aan waaruit het tegendeel zou blijken. 

Verzoeker beweert bijzondere medische zorgen nodig te hebben. Uit de beslissing blijkt echter dat de 

medische toestand van verzoeker ten gronde werd onderzocht, en dat tevens gekeken werd of er voor 

verzoekers aandoening een behandeling mogelijk is in zijn thuisland. Verzoeker maakt niet duidelijk op 

welke wijze dit onderzoek onzorgvuldig zou zijn geweest en dat er verkeerde conclusies zouden zijn 

getrokken. Een schending van artikel 3 EVRM werd niet aangetoond. Aan de formele motiveringsplicht 

werd derhalve voldaan. 

  

Het enig middel is niet gegrond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

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

door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. MILOJKOWIC 

 


