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 nr. 90 211 van 24 oktober 2012 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X -  X, 

Optredend in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige 

kinderen :  X -  X -  X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. ROBERT 

Eugène Smitsstraat 28-30 

1030 BRUSSEL 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun 

minderjarige kinderen: X, X en X, die verklaren van Russische nationaliteit te zijn, op 13 juli 2012 

hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris van 31 mei 2012 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 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 19 september 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

19 oktober 2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. JANSSENS, die loco advocaat P. ROBERT verschijnt voor 

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

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij diende op 6 september 2010 een aanvraag in  om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
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grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: 

Vreemdelingenwet).  

Op 31 mei 2012 werd deze aanvraag ongegrond verklaard. Uit het administratief dossier blijkt dat de 

verzoekende partij daarvan in kennis werd gesteld.  

 

Dit is de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“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 05.11.2010, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is. 

 

Reden(en) : 

 

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

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

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

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

 

Er werden medische elementen aangehaald voor [D.K.]. Op 29.05.2012 concludeerde de arts- adviseur 

het volgende (zie gesloten omslag): 

“Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat de aandoening, hoewel deze kan 

beschouwd worden als een aandoening die een reëel risico kan inhouden voor haar 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 Ingoesjetië. Derhalve is er vanuit 

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

 

Er werden ook medische elementen aangehaald voor [M.K.]. Op 29.05.2012 concludeerde de arts- 

adviseur het volgende (zie gesloten omslag): 

“Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat de aandoening, hoewel deze kan 

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

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

vernederende behandeling, gezien deze behandeling beschikbaar en toegankelijk is in Ingoesjetië. 

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

herkomstland.” 

 

Er werden ook medische elementen aangehaald voor [D.I.]. Op 29.05.2012 concludeerde de arts- 

adviseur het volgende (zie gesloten omslag): 

"Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat de aandoening, hoewel deze 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 en toegankelijk is in Rusland 

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

herkomstland. 

 

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).” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. De verzoekende partij voert in een eerste middel de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. Dit middel wordt 

als volgt toegelicht: 
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“De bestreden beslissing is een motivering per referentie. Verzoekers hebben in hun brief van 5.7.2012 

omstandig verklaard dat ze, ondanks de vermeldingen van de betekening van de bestreden beslissing, 

de medische adviezen vervat in de enveloppes niet ontvangen hebben. 

Een motivering per referentie schendt artikelen 2 en 3 van de wet van 29.7.1991.” 

 

2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de 

bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen 

waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding 

toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet 

van 29 juli 1991verplichten 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. 

 

De verzoekende beweert dat de formele motiveringsplicht is geschonden doordat ze de medische 

adviezen niet hebben ontvangen, waarnaar de bestreden beslissing verwijst. 

 

Op basis van het administratief dossier stelt de Raad vast dat de bestreden beslissing aan de 

verzoekende partij werd betekend.  Zowel de handtekening van [D.K] als van [M.K.] figureren op de 

bestreden beslissing. Het feit dat de datum van kennisname niet wordt vermeld, doet geen afbreuk aan 

het feit dat de verzoekende partij in kennis werd gesteld van de bestreden beslissing alsook door middel 

van het zetten van een handtekening heeft verklaard de bijgevoegde gesloten omslag te hebben 

ontvangen.  

Voorts stelt de Raad vast, in tegenstelling tot wat de verzoekende partij beweert, dat de medische 

adviezen integraal zijn opgenomen in het administratief dossier en dus door de verzoekende partij 

kunnen worden geconsulteerd.  

De verzoekende partij toont aldus niet aan dat ze geen kennis kon hebben van de medische adviezen.  

 

Voorts stelt de Raad vast dat de bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven aangeeft op 

grond waarvan de bestreden beslissing genomen is. In de motieven wordt verwezen naar de 

toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing 

een motivering in feite met name:  

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

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

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

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

 

Er werden medische elementen aangehaald voor [D.K.]. Op 29.05.2012 concludeerde de arts- adviseur 

het volgende (zie gesloten omslag): 

“Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat de aandoening, hoewel deze kan 

beschouwd worden als een aandoening die een reëel risico kan inhouden voor haar 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 Ingoesjetië. Derhalve is er vanuit 

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

 

Er werden ook medische elementen aangehaald voor [M.K.]. Op 29.05.2012 concludeerde de arts- 

adviseur het volgende (zie gesloten omslag): 

“Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat de aandoening, hoewel deze kan 

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

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

vernederende behandeling, gezien deze behandeling beschikbaar en toegankelijk is in Ingoesjetië. 

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

herkomstland.” 

 

Er werden ook medische elementen aangehaald voor [D.I.]. Op 29.05.2012 concludeerde de arts- 

adviseur het volgende (zie gesloten omslag): 

"Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat de aandoening, hoewel deze 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 en toegankelijk is in Rusland 
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Derhalve is er vanuit medisch standpunt dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar het 

herkomstland. 

 

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).” 

 

Hieruit blijkt dat de essentiële passages uit de medisch adviezen van de ambtenaar-geneesheer werden 

opgenomen in de bestreden beslissing. Verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze 

motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de 

bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de 

artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991. 

 

2.3. De verzoekende partij voert in een tweede middel de schending aan van de artikelen 9ter en 62 van 

de Vreemdelingenwet. Het middel wordt als volgt toegelicht: 

 

“Alhoewel het administratief dossier geen medisch advies van de arts-adviseur van tegenpartij omvat, 

bevat het twee verslagen waarop tegenpartij zich meer dan waarschijnlijk baseerde om tot haar besluit 

te komen. 

Het gaat om een 190 pagina's tellende artikel van het tijdschrift "Health Systems in transition" van 2011 

getiteld "Russian Federation - Health system review" en om een 28 pagina's tellende verslag van de 

Wereld GezondheidsOrgardsatie met als titel "Country Fact Sheet - Russian Federation (June 2011)". 

De twee documenten zijn in het Engels opgesteld. De voor verzoekers relevantste uittreksels ervan 

luiden als volgt: 

 

“5.10 Mental health care 

(...) Mental care health has generally been a low -priority within the Russian health system. 

(...) People with learning disabilities and psychiatric patients who are not capable of living independently 

are cared for by the same services in the same setting-residential care homes. 

(...) Neuropsychiatric residential care homes difer greatly from the psychiatric waards and hospitals in 

the health system,, in their main goals and objectivs and the profile of their patient population as well as 

in the overall organization of their work and the life of patients. People incapable of living in the family or 

independently in the community because of their mental illness or disabilities are referred to these 

institutions. The inpatients do not receive treatment fort heir condition; they are sent to the institution 

to live there and as such there is virtually no notion of discharge for those patients. In fact, people are 

admitted to neuropsychiatric institutions to stay there forever, often from childhood". (pp. 133-134). 

 

“732. Equity of access to health care 

The distribution of health workers and facilities across the territory of the Russian Federation is very 

uneven. Data from the Federal State Statistics Service show that in 2009 the number of physicians per 

10.000 people varied from 84,7 doctors in St Petersburg in ST Petersburg to 25.1 doctors in the 

Republic of Ingushetia, with the Russian average being 50,1 per 10.000 people. The distribution of 

midlevel medical personnel is similar, varying from 165,3 in the CHukotka Autonomies Okrug to 55.7 in 

the Republic of Ingushetia, with a Russian Federation average of 106,9 per 10.000 people (Federal 

State Statistics Service, 2010c). The distribution of hospital beds maong the regions is even more 

uneven than it is for health workers. In 2009, the largest number of beds was recorded in the CHukotka 

Autonomous Okrug, with 177,4 beds per 10.000 people, the smallest was 39,8 in the Republic of 

Ingushetia and the Russian average was 96,8 beds per 10.000 people" (p.167). 

 

“8. Conclusions 

(...) The Russian health system still faces many challenges in the areas of organization, management 

and financing. Out-of-pocket expenditure has been growing faster than public health expenditure, which 

has negatively impacted on equity in the system and created the conditions for growing inequalities and 

reduced access, particularly for vulnerable groups. Inequalities in health, resource allocation and funding 

among region and population groups (particularly between rural and urban populations) are growing. 
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The Russian health system is still charachterized by poor efficiency: the relatively low level of public 

funding is coupled with allocative and technical inefficiency". 

 

Uit die elementen blijkt dan de vereiste neuropsychiatrische behandeling niet adequaat is. De opsluiting 

van een tienjarig kind in een instelling, terwijl hij met de adequate hulp, zoals in België het geval is, met 

zijn familie kan leven, is geen adequate behandeling in het land van herkomst in de zin van artikel 9ter 

van de wet. 

Bovendien blijkt uit wat voorafgaat dat de toestand in Ingoesjetië nog moeilijker is dan in de rest van 

Rusland, en dat veel mensen geen toegang tot de zorgen hebben. 

In hun aanvraag hadden verzoekers reeds benadrukt dat ze in ieder geval in Rusland geen toegang tot 

de medische zorgen hadden omdat die onbetaalbaar waren, wat het administratief dossier niet weerlegt. - 

De bestreden beslissing schendt aldus artikelen 9ter en 62 van de wet.” 

 

2.4. Wat de ingeroepen schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet betreft, werd reeds 

vastgesteld dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing kan 

gelezen worden zodat verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of 

het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover zij in 

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

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

 

De Raad merkt op dat de verzoekende partij de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert en bijgevolg 

dient het middel  te worden bekeken vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht.  

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

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

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

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

onredelijkheid tot haar besluit is gekomen (RvS 7 december 2001, nr. 101.624).  

 

De materiële motiveringsplicht wordt bekeken in samenhang met de aangevoerde schending van artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

2.5. Artikel 9ter van de vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

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

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

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

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

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

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

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

De vreemdeling maakt samen met de aanvraag alle nuttige 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 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. RvV 84 548 - Pagina 5  

 

§ 2. Bij zijn aanvraag toont de vreemdeling zijn identiteit voorzien in § 1, eerste lid, aan door middel van 

een identiteitsdocument of een bewijselement dat voldoet aan volgende voorwaarden :  

1° het bevat de volledige naam, de geboorteplaats en -datum en de nationaliteit van betrokkene;  

2° het is uitgereikt door de bevoegde overheid overeenkomstig de wet van 16 juli 2004 houdende het 

Wetboek van internationaal privaatrecht of de internationale overeenkomsten betreffende dezelfde 

materie;  

3° het laat toe een fysieke band vast te stellen tussen de titularis en de betrokkene;  

4° het is niet opgesteld op basis van loutere verklaringen van de betrokkene.  
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De vreemdeling kan eveneens zijn identiteit aantonen door verschillende bewijselementen die, samen 

genomen, de constitutieve elementen van de identiteit bepaald in het eerste lid, 1°, bevatten op 

voorwaarde dat elk bewijselement minstens voldoet aan de voorwaarden voorzien in het eerste lid, 2° 

en 4°, en minstens één van de elementen voldoet aan de voorwaarde voorzien in het eerste lid, 3°.  

De verplichting om zijn identiteit aan te tonen 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 van deze vrijstelling geniet, toont dit uitdrukkelijk aan in de aanvraag.  

§ 3. De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk :  

1° indien de vreemdeling zijn aanvraag niet indient per aangetekende brief bij de minister of zijn 

gemachtigde of wanneer de aanvraag niet het adres van de effectieve verblijfplaats in België bevat;  

2° indien, in de aanvraag, de vreemdeling zijn identiteit niet aantoont op de wijze bepaald in § 2 of 

wanneer de aanvraag het bewijs voorzien in § 2, derde lid, niet bevat;  

3° indien het standaard medisch getuigschrift niet wordt voorgelegd bij de aanvraag of indien het 

standaard medisch getuigschrift niet beantwoordt aan de voorwaarden voorzien in § 1, vierde lid;  

4° in de gevallen bepaald 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 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.  

§ 5. De in § 1, vijfde lid, 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.  

§ 6. Artikel 458 van het Strafwetboek is van toepassing op de gemachtigde van de minister en de leden 

van zijn dienst, wat betreft de medische gegevens waarvan zij in de uitoefening van hun ambt kennis 

krijgen.” 

 

2.6. Uit de bewoordingen van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet blijkt dat dit artikel gebaseerd is op 

de begrippen “een reëel risico voor zijn leven of fysieke integriteit” en “een reëel risico op een 

onmenselijke of vernederende behandeling”, zoals deze worden gehanteerd door het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) in de rechtspraak met betrekking tot artikel 3 van het 

Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het 

EVRM). Zulks blijkt niet enkel uit de bewoordingen van het desbetreffende artikel uit de 

Vreemdelingenwet doch ook uit de parlementaire voorbereiding. Hieruit blijkt namelijk dat de wetgever 

de toekenning van een verblijfsmachtiging om medische redenen volledig heeft willen verbinden aan het 

EVRM en de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Zo blijkt uit de Memorie 

van Toelichting van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen dat:  

“Vreemdelingen die op zodanige wijze lijden aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor 

hun leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in hun land van herkomst of het land waar zij 

verblijven kunnen, ten gevolge van de rechtspraak van het Europese Hof van de Rechten van de Mens, 

vallen onder de toepassing van artikel 15, b), van de richtlijn 2004/83/EG (onmenselijke of vernederende 

behandeling)” (Parl.St. Kamer, 2005-2006, DOC 51- 2478/001, p. 9).  

 

Tevens blijkt uit de artikelsgewijze bespreking in de Memorie van Toelichting van artikel 5 van de wet 

van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (ter invoering van nieuw 

artikel 9ter in de vreemdelingenwet) dat: “Het onderzoek van de vraag of er een gepaste en voldoende 

toegankelijke behandeling bestaat in het land van oorsprong of verblijf gebeurt geval per geval, rekening 

houdend met de individuele situatie van de aanvrager, en wordt geëvalueerd binnen de limieten van de 

rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens” (Parl.St. Kamer, 2005-2006, DOC 51-

2478/001, p. 35).  
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Na het belang onderstreept te hebben van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van 

de Mens met betrekking tot het aangevoerde artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en bijgevolg dus met 

betrekking tot huidig beroep is het dan ook logisch om deze rechtspraak van naderbij te bekijken.  

 

Met betrekking tot vreemdelingen die zich beroepen op hun medische toestand en het gebrek aan 

medische en sociale zorg in het land van terugkeer om hun verwijdering tegen te houden, oordeelt het  

Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat artikel 3 van het EVRM niet waarborgt dat een 

vreemdeling op het grondgebied van een Staat kan blijven louter om de reden dat die Staat betere 

medische verzorging kan verstrekken dan het land van herkomst: de omstandigheid dat de uitwijzing de 

gezondheidstoestand of de levensverwachting van de betrokkene beïnvloedt, volstaat niet om een 

schending van die bepaling op te leveren. Enkel “in zeer uitzonderlijke gevallen, wanneer de 

humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend zijn”, kan een schending van artikel 3 van 

het EVRM aan de orde zijn (EHRM 27 mei 2008, N. v. Verenigd Koninkrijk, § 42). 

 

Het Hof heeft tot nu toe nog maar in één enkele zaak, meer bepaald in D. v. Verenigd Koninkrijk 

(EHRM, 2 mei 1997, nr. 30240/96) geoordeeld dat deze ‘zeer uitzonderlijke omstandigheden’ aanwezig 

waren.  In deze zaak oordeelde het Hof dat wegens de combinatie van een aantal factoren, zowel 

persoonlijke factoren als factoren m.b.t. de medische en sociale omstandigheden in het land van 

terugkeer, er in dit geval sprake was van “zeer uitzonderlijke omstandigheden”. Concreet betrof het (1) 

het terminale en kritieke stadium van een ongeneeslijke ziekte, (2) het gebrek aan en de 

ontoereikendheid van medische en verzorgende voorzieningen (o.m. medicatie) voor de behandeling 

van de ziekte in het land van terugkeer en (3) het gebrek aan sociale opvang, m.n. de afwezigheid van 

familieleden of vrienden die een minimum aan voedsel, huisvesting en sociale ondersteuning kunnen 

verstrekken.   

 

In de zaak N. v. het Verenigd Koninkrijk handhaaft de Grote Kamer uitdrukkelijk de hoge drempel die 

door D. v. Verenigd Koninkrijk werd gesteld. Het Hof meent dat het nodig is om een hoge drempel te 

handhaven in zulke zaken omdat de eventuele schade hier niet voortvloeit uit rechtstreekse handelingen 

of nalatigheden van overheden of niet-statelijke actoren, maar daarentegen voortvloeit uit objectieve 

factoren zoals de fysieke of mentale gezondheid van een verzoeker en het gebrek aan voldoende 

middelen in het land van terugkeer om daarmee om te gaan (EHRM 10 april 2012, nr. 60286/09, 

Balogun v. Verenigd Koninkrijk, par. 31). Het EVRM is volgens het Hof immers essentieel gericht op de 

bescherming van burgerlijke en politieke rechten. Volgens het Hof kan artikel 3 van het EVRM niet 

beschouwd worden als een verplichting voor de Verdragsluitende Staten om de ongelijkheden tussen 

landen op vlak van medische voorzieningen te overbruggen door het voorzien van gratis en onbeperkte 

gezondheidszorg aan illegaal verblijvende vreemdelingen (EHRM 27 mei 2008, nr. 26565/05, N. v. 

Verenigd Koninkrijk,  §§ 43-44). 

De hoge drempel die het Hof hanteert in zgn. ‘medische gevallen’, werd recent nogmaals bevestigd in 

de zaak Yoh-Ekale Mwanje v. België (EHRM 20 december 2011, nr. 10486/10).  

 

Het EHRM zal aldus besluiten dat wanneer medische behandeling en sociale/familiale opvang 

beschikbaar is in het land van terugkeer, zelfs indien het van mindere kwaliteit is dan in de 

Verdragssluitende Staat (EHRM 29 juni 2004, nr. 7702/04, Salkic e.a. v. Zweden;  EHRM, 27 september 

2005, nr. 17416/05, Hukic v. Zweden en EHRM 24 juni 2003, nr. 13669/03, Henao v. Nederland 

(ontvankelijkheidsbeslissing) en zelfs indien het aanzienlijk veel geld kost (EHRM 15 februari 2000, nr. 

46553/99, SCC v. Zweden;  EHRM 22 juni 2004, nr. 17868/03, Ndangoya v. Zweden en EHRM 25 

november 2004, nr. 25629/04, Amegnigan v. Nederland), er geen sprake is van de “zeer uitzonderlijke 

omstandigheden” die toelaten om een schending van artikel 3 van het EVRM vast te stellen. Het feit dat 

deze medische behandeling minder gemakkelijk te verkrijgen is dan in een Verdragsluitende Staat, is 

geen beslissend element in het licht van artikel 3 van het EVRM (EHRM 17 januari 2006, nr. 50278/99, 

Aoulmi v. Frankrijk, par. 57-60, EHRM 27 mei 2008, nr. 26565/05, N. v. Verenigd Koninkrijk,  par. 46-

51). 

 

Gelet op het hierboven beschreven belang dat onze wetgever heeft willen toekennen aan het EVRM en 

de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bij de vraag of een 

verblijfsmachtiging om ernstige medische redenen moet worden toegekend, is deze hoge drempel dan 

ook bepalend bij de toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

2.7. De bestreden beslissing van 31 mei 2012 steunt op het advies van de ambtenaar-geneesheer van 

29 mei 2012 m.b.t. het kind [D.I.], dat zich in het administratief dossier. Uit dit advies blijkt dat het kind 

[D.I.] lijdt aan een aandoening die een reëel risico kan inhouden voor zijn leven of fysieke integriteit 
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indien deze niet adequaat behandeld wordt. De ambtenaar-geneesheer concludeert echter dat vanuit 

medisch standpunt de aandoening van [D.I.] geen reëel risico inhoudt op een onmenselijke of 

vernederende behandeling om reden dat de nodige behandeling beschikbaar en toegankelijk is in het 

land van herkomst, Rusland.   

De verwerende partij besluit derhalve dat uit het voorgelegd medisch getuigschrift niet kan worden 

afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke 

integriteit, noch kan worden afgeleid dat 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 artikel 3 van het EVRM. 

 

2.8. Uit het advies blijkt dat de ambtenaar-geneesheer van oordeel is dat [D.I.] kan reizen en dat hij de 

mantelzorg van zijn ouders geniet.  

Wat de behandelings- en opvolgingsmogelijkheden betreft, haalt hij, na onderzoek, aan dat de nodige 

behandeling en opvolging door pediatrische revalidatieartsen, neuropediaters, pediaters en 

kinesitherapeuten beschikbaar zijn in Rusland. 

  

2.9. Wat betreft de toegankelijkheid van de benodigde medische zorgen en opvolging, wordt, na 

onderzoek, hierover als volgt gemotiveerd in het advies van de ambtenaar-geneesheer: 

 

“Verwijzend naar het toegankelijkheidsonderzoek op datum van 12.03.2012 

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

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

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

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

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

het beste vindt.  Er bestaat een systeem van gespecialiseerde staatsinstellingen voor hulpbehoevende 

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

gratis medische zorgen. Sociale werkers ondersteunen hulpbehoevende alleenstaanden ook thuis  

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

kunnen rekenen op gratis of goedkopere medicatie.  Betrokkene is nog ten laste van zijn ouders en 

beiden leggen geen enkel bewijs voor van een arbeidsgeneesheer dat zij arbeidsongeschikt zouden 

zijn. We kunnen er dus vanuit gaan dat betrokkenen in staat zijn om in hun eigen levensonderhoud te 

voorzien. 

Hieruit kan besloten worden dat er geen belemmeringen wat betreft de toegankelijkheid van de 

medische zorgen in het herkomstland.” 

  

2.10. De verzoekende partij voert aan dat uit de rapporten waarop de verwerende partij zich heeft 

gesteund bij het nemen van de bestreden beslissing, met name het rapport van de European 

Observatory on Health Systems and Policies van 2011 getiteld “Russian Federation – Health system 

review” en het rapport van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) getiteld “Country Fact 

Sheet – Russian Federation”, volgt dat de “vereiste neuropsychiatrische” behandeling en  “de opsluiting 

van een tienjarig kind in een instelling” geen adequate behandeling uitmaken in de zin van artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet.   

 

Op basis van de stukken in het administratief dossier, met name de aanvraag om machtiging tot verblijf  

van 2 september 2010 en de medische getuigschriften van 21 mei 2010, 11 augustus 2010 en 10 

december 2012, die door de verzoekende partij werden voorgelegd, blijkt evenwel dat [D.I.] nood heeft 

aan een “neuropediatrische” behandeling. Waar de verzoekende partij stelt dat de vereiste 

“neuropsychiatrische” behandeling geen adequate behandeling uitmaakt in het land van herkomst, faalt 

het betoog van de verzoekende partij aldus in feite.  

 

De Raad stipt aan dat uit het medisch advies blijkt dat er voldoende behandelings- en 

opvolgingsmogelijkheden door pediatrische revalidatieartsen, neuropediaters, pediaters en 

kinesitherapeuten in Rusland beschikbaar zijn. De verzoekende partij beperkt  zich tot een summiere en 

gratuite bewering, met name dat [D.I.] zal worden opgesloten in een instelling, zonder deze ook 

enigszins te staven met een begin van bewijs.  Uit de aanvraag noch uit de medische getuigschriften 

noch uit de bestreden beslissing en het medisch advies blijkt dat [D.I.] zich voor de benodigde 

neuropediatrische behandeling naar een instelling zal moeten begeven. Evengoed lijkt ambulante 

behandeling mogelijk.  
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Waar de verzoekende partij opmerkt dat de toestand in Ingoesjetië nog moeilijker is dan in de rest van 

Rusland, herhaalt de Raad dat uit de in punt 2.6. geciteerde rechtspraak van het EHRM blijkt  dat het 

volstaat dat medicatie en behandeling aanwezig zijn en dat het feit dat deze medicatie of behandeling 

moeilijk verkregen kan worden of moeilijk toegankelijk is, geen reden is om te besluiten tot een 

schending van artikel 3 van het EVRM. Het gegeven dat een medische behandeling minder gemakkelijk 

te verkrijgen is dan in een Verdragsluitende Staat of eventueel in de rest van het land van herkomst, is 

geen beslissend element in het licht van artikel 3 van het EVRM (EHRM 17 januari 2006, nr. 50278/99, 

Aoulmi v. Frankrijk, par. 57-60, EHRM 27 mei 2008, nr. 26565/05, N. v. Verenigd Koninkrijk,  par. 46-

51). 

 

De verzoekende partij betoogt dat ze in Rusland geen toegang hebben tot medische zorgen omdat deze 

onbetaalbaar zijn. De Raad merkt op dat ze met deze loutere bewering geen afbreuk doen aan de 

vaststellingen in het advies van de ambtenaar-geneesheer dat “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, voor werklozen, gepensioneerden 

en kinderen, door de staat. Iedereen is dus verzekerd. Mensen komen op het juiste niveau van 

specialisatie terecht op basis van een systeem van doorverwijzing. De patiënt kan zelf het hospitaal of 

de specialist kiezen naar gelang waar hij of zij de kwaliteit van de zorgen het beste vindt (IOM Country 

Fact Sheets, Russian Federation, 2011, p.23). Er bestaat een systeem van gespecialiseerde 

staatsinstellingen voor hulpbehoevende ouderlingen en invaliden (volwassenen en kinderen). Ze kunnen 

er kosteloos verblijven en ontvangen er gratis medische zorgen. Sociale werkers ondersteunen 

hulpbehoevende alleenstaanden ook thuis. (IOM Country Fact Sheets, Russian Federation, 2011, p.23) 

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

kunnen rekenen op gratis of goedkopere medicatie (Popovich L, Potapchik E, e.a., Health Systems in 

Transition, Russian Federation: Health system review, 2011, p 125). Betrokkene is nog ten laste van zijn 

ouders en beiden leggen geen enkel bewijs voor van een arbeidsgeneesheer dat zij arbeidsongeschikt 

zouden zijn. We kunnen er dus vanuit gaan dat betrokkenen in staat zijn om in hun eigen 

levensonderhoud te voorzien.” 

 

De verzoekende partij toont niet aan dat ze arbeidsongeschikt zijn en derhalve is het oordeel van de 

verwerende partij dat betrokkenen in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, niet kennelijk 

onredelijk. Bovendien waar verzoekende partij niet in staat zou zijn om te werken, blijkt uit het advies dat 

de bijdragen voor de verzekering van werklozen en kinderen door de Russische staat worden betaald.  

De verzoekende partij toont aldus geenszins aan dat er belemmeringen zijn inzake de toegankelijkheid 

van de medische zorgen in Rusland.  

 

Het betoog laat niet toe te besluiten dat er een verkeerde toepassing is gebeurd van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet noch dat de bestreden beslissing kennelijk onredelijk of met miskenning van de 

voorliggende gegevens werd gemotiveerd.  

 

Een schending van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet noch van de materiële motiveringsplicht werd 

aangetoond. Het tweede middel is niet gegrond.  

 

2.11. In een derde en laatste middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 3 en 

8  van het EVRM en van artikel 3 van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind.  

Dit middel wordt als volgt toegelicht: 

 

“Uit de verslagen die door tegenpartij zelf voor gelegd werd, blijkt dat het kind [I]  in geval van terugkeer 

naar Ingoesjetië ofwel in een instelling zou moeten leven, ofwel, en dit is meer waarschijnlijk, geen 

toegang tot de nodige gespecialiseerde behandeling en scholing zou krijgen. 

 

Eerst onderdeel 

Een gebrek aan behandeling, in de omstandigheden van de zaak, rekening houdend met het jonge 

leeftijd van het kind en met de grote precariteit van de familie (o.a. de zeer slechte gezondheidstoestand 

van de ouders) zou een onmenselijke behandeling in de zin van artikel 3 EVRM uitmaken. 

Het is in die zin dat neuropediater V, die het kind sinds zijn 2010 behandelt, in een attest van 4.7.2012 

(stuk 5) het volgende schrijft: 

"Bij non therapie of enkel sporadisch is het mensonwaardig om jongen van 9 j geen aangepaste steun te 

verlenen (met onderwijs type TV, intensieve kinesitherapie en orthopedisch materiaal)". 

De te voorziene gevolgen van de stopzetting van de behandeling zijn volgens Dr Voets de volgende:. 
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"pijnlijke contracturen; 

Malformatie ledematen (...); 

Sociale isolement - onderdrukking van zijn persoonlijkheid(...)". 

De bestreden beslissing vormt naast een schending van artikel 3 EVRM een heldere schending van het 

hoger belang van het kind. 

 

Tweede onderdeel 

Mocht het kind toch toegang tot de zorgen krijgen, dan blijkt uit de door tegenpartij neergelegde 

documenten dat dit enkel in een instelling zou kunnen zijn waar het kind nooit meer uit zou kunnen 

geraken, en waar hij per definitie niet het recht zou hebben om met zijn familie te leven. 

Het verplicht leven in zulke instelling zou, omwille van het leed dat het zou veroorzaken, naast een 

schending van artikel 8 EVRM, een schending van artikel 3 EVRM uitmaken.(Het woord “verplicht” wordt 

gebruikt omdat het kind volgens de verslagen geen andere keuze zou hebben om de nodige 

behandelingen te krijgen dan in zulke instelling te gaan wonen).” 

 

2.12. De verzoekende partij betoogt dat [D.I.] bij terugkeer naar Ingoesjetië ofwel verplicht in een 

instelling zal moeten leven, ofwel geen toegang tot de nodige gespecialiseerde behandeling en scholing 

zal krijgen. Dit zou uit de rapporten blijken die door de verwerende partij wordt gebruikt. 

 

Waar de verzoekende partij beweert dat de nodige zorgen enkel in een instelling verkrijgbaar zijn, 

verwijst de Raad naar punt 2.10 en stelt het vast dat ook hier de verzoekende partij zich beperkt tot een 

zeer summiere en gratuite bewering die niet wordt gestaafd, aangezien nergens uit het administratief 

dossier blijkt dat de benodigde medische zorgen inzake neuropediatrie en kinesitherapie enkel in een 

instelling verkrijgbaar zijn of dat [D.I.] verplicht in een instelling zal moeten leven. 

Voorts merkt de Raad op dat de verzoekende partij haar blote bewering dat [D.I.] geen toegang tot de 

nodige gespecialiseerde behandeling en scholing zal krijgen, niet staaft met een begin van bewijs.  

Aangezien de verzoekende partij niet aantoont dat [D.I.] verplicht in een instelling zal worden 

opgenomen, maakt de verzoekende partij met haar blote bewering dan ook niet aannemelijk dat [D.I.] 

niet het recht zou hebben om met zijn familie te leven en wordt dus geen schending van artikel 8 van het 

EVRM aangetoond.  

 

Waar de verzoekende partij verwijst  naar een algemene toestand, met name aan de hand van de 

bovenvermelde rapporten,  zonder een concreet verband aan te tonen met haar individuele en 

persoonlijke situatie,  toont de verzoekende partij aldus niet aan dat de verwerende partij kennelijk 

onredelijk of onzorgvuldig heeft geoordeeld dat het risico in de zin van artikel 9ter, en dus artikel 3 van 

het EVRM, inclusief de hoge drempel waaraan moet worden voldaan,  niet bevestigd kan worden. Het is 

immers aan de verzoekende partij om een begin van bewijs te leveren van zwaarwegende gronden die 

aannemelijk maken dat zij bij terugkeer naar haar land van herkomst zal worden blootgesteld aan een 

reëel risico op onmenselijke behandeling (zie EHRM 11 oktober 2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, 

par. 99, punt (b)) en haar specifieke beweringen te staven door andere bewijselementen dan bronnen 

die een algemene situatie beschrijven (EHRM 28  februari 2008, Saadi v. Italië, par. 131). 

 

Waar de verzoekende partij verwijst naar de grote precariteit van de familie, o.a. de zeer slechte 

gezondheidstoestand van de ouders, stelt de Raad op basis van de bestreden beslissing vast dat de 

verwerende partij ook t.a.v. de ouders heeft geoordeeld dat vanuit medisch standpunt geen bezwaar is 

tegen een terugkeer naar Rusland aangezien de benodigde behandeling voor de gezondheids-

problemen van de ouders in Rusland beschikbaar en toegankelijk is.  Deze vaststellingen worden door 

de verzoekende partij niet betwist noch weerlegd. Noch wordt door verzoekende partij op afdoende 

wijze weerlegd dat ze beroep kunnen doen op de ziekteverzekering in Rusland, hetzij als werknemer, 

hetzij als werkloze.  

 

De verzoekende partij verwijst naar een medisch getuigschrift van 4 juli 2012. In deze merkt de Raad op 

dat dit getuigschrift dateert van na de bestreden beslissing van 31 mei 2012. Vooreerst wenst de Raad 

te benadrukken dat de regelmatigheid van een administratieve beslissing dient beoordeeld te worden in 

functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon 

beschikken om deze beslissing te nemen. Dit betekent derhalve dat de stukken waarop het bestuur zich 

kan baseren voor het nemen van de bestreden beslissing zich in het administratief dossier moeten 

bevinden, of ten laatste voor de bestreden beslissing aan het bestuur moeten worden overgemaakt. Dit 

is per definitie niet het geval met stukken die pas samen met het verzoekschrift worden voorgelegd. De 

verwerende partij kon derhalve op het moment van de bestreden beslissing geen kennis hebben van het 

internationaal paspoort dat verzoeker nu voorlegt. Wanneer de Raad als annulatierechter een 
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administratieve beslissing aan de wet toetst, treedt hij niet op als rechter in hoger beroep die op 

aanvraag van de rechtzoekende de ware toedracht van de feiten gaat beoordelen. Hij onderzoekt enkel 

of de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane vaststelling van feiten en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn welke met die 

vaststelling onverenigbaar zijn. In het kader van een marginale toetsing wordt de aangeklaagde 

onwettigheid slechts dan gesanctioneerd wanneer daarover geen redelijke twijfel kan bestaan, m.a.w. 

wanneer de beslissing kennelijk onredelijk is. Het bij het verzoekschrift gevoegde medisch getuigschrift 

van 4 juli 2012 kan aldus niet dienstig worden aangebracht in onderhavige procedure. 

Ten overvloede merkt de Raad op dat waar het medisch getuigschrift van 4 juli 2012 de nood aan 

aangepaste medische zorgen benadrukt, uit de bestreden beslissing blijkt dat vereiste medische 

behandeling en opvolging in Rusland beschikbaar en toegankelijk zijn. Waar het medisch getuigschrift 

de gevolgen beschrijft  van de stopzetting van behandeling, blijkt uit de bestreden beslissing geenszins 

dat de behandeling in Rusland niet kan worden voortgezet, noch toont de verzoekende partij met haar 

loutere kritiek dit aan.  

 

Tenslotte herinnert de Raad eraan dat uit de rechtspraak van het EHRM volgt dat de omstandigheid dat 

een terugkeer naar het land van herkomst de gezondheidstoestand van een vreemdeling beïnvloedt, 

niet volstaat om een schending van artikel 3 van het EVRM vast te stellen (EHRM 27 mei 2008, nr. 

26565/05, N. v. Verenigd Koninkrijk,  par. 42). 

 

Waar de verzoekende partij een schending van artikel 3 van het Internationaal Verdrag inzake de 

rechten van het kind aanvoert, stelt de Raad vast dat de verzoekende partij deze schending niet verder 

concretiseert noch aantoont. Uit de bovenstaande vaststellingen blijkt dat de verwerende partij een 

zorgvuldig onderzoek heeft gevoerd naar de aandoening van [D.I] alsook naar  de mogelijkheden, de 

beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de benodigde behandeling in het land van herkomst. Uit 

bovenstaande blijkt voorts dat de verwerende partij op kennelijk redelijke wijze heeft geoordeeld dat 

omwille de aandoening van [D.I.] een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit indien deze 

niet adequaat wordt behandeld maar dat er geen reëel risico op een onmenselijke of vernederende 

behandeling is gezien deze behandeling beschikbaar en toegankelijk is in Rusland. Aldus toont de 

verzoekende partij niet aan dat het hoger belang van het kind door de verwerende partij in de 

besluitvorming werd miskend. 

 

Een schending van de artikelen 3 en 8 van het EVRM noch van artikel 3 van het Internationaal Verdrag 

voor de rechten van het kind wordt aangetoond.  

 

Het derde middel is niet gegrond.  

  

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

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

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig oktober tweeduizend en twaalf 

door: 

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

M. DENYS M. MAES 


