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 nr. 207 742 van 16 augustus 2018 

in de zaak RvV X/ IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. DE BACKER 

Gentstraat 152 

9700 OUDENAARDE 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die beiden verklaren van Russische nationaliteit te zijn en die 

beiden handelen in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen X 

en X, op 2 maart 2018 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 

29 januari 2018 waarbij twee aanvragen 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 worden 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. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 15 juni 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 juli 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. VAN DEN BOSSCHE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. MAROY, die loco advocaat P. DE BACKER verschijnt voor 

de verzoekende partijen en van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1 Op 3 augustus 2011 dienen de verzoekende partijen, voor zichzelf en hun minderjarige kinderen, 

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 10 februari 2012 wordt deze aanvraag ontvankelijk 
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verklaard, maar op 19 december 2013 ongegrond verklaard. Op 27 januari 2017, bij arrest nr. 181 382, 

vernietigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) deze ongegrondheidsbeslissing. 

 

1.2 Op 2 januari 2016 dienen de verzoekende partijen, voor zichzelf en hun minderjarige kinderen, een 

nieuwe aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Op 26 

april 2016 wordt deze aanvraag ontvankelijk verklaard. 

 

1.3 Op 11 april 2017 worden de aanvragen van 3 augustus 2011 en 2 januari 2016 in één beslissing 

ongegrond verklaard. Op 18 december 2017, bij arrest nr. 196 806, vernietigt de Raad deze 

ongegrondheidsbeslissing. 

 

1.4 Op 20 juli 2017 dienen de verzoekende partijen, voor zichzelf en hun minderjarige kinderen, een 

nieuwe aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Op 2 

oktober 2017 wordt deze aanvraag ontvankelijk, doch ongegrond verklaard. Bij arrest nr. 207 741 van 

16 augustus 2018 stelt de Raad ten aanzien van deze beslissing de afstand van het geding vast. 

 

1.5 Op 29 januari 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde) een beslissing waarbij de aanvragen van 3 

augustus 2011 en 2 januari 2016 ongegrond worden verklaard. Dit is bestreden beslissing, die op 8 

februari 2018 aan de verzoekende partijen ter kennis werd gebracht en die luidt als volgt: 

 

“(...) Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 03.08.2011 en 

02.01.2016 bij aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

 

G(...), R(...) (RR: (...)), geboren te (...) op (...) 

G(...), M(...) (RR: (...)), geboren te (...) op (...) 

+ kinderen: 

G(...), K(...) (RR: (...)), geboren te (...) op (...) 

G(...), E(...) (RR: (...)), geboren te (...) op (...) 

Nationaliteit: Rusland ( Federatie van ) 

adres: (...) 

 

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

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

Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, aanvraag die door onze 

diensten ontvankelijk werd verklaard op 10.02.2012 en 26.04.2016, deel ik u mee dat dit verzoek 

ongegrond is. 

 

Reden(en) : 

 

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

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

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

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

 

Er werden medische elementen aangehaald door G(...) R(...) die echter niet weerhouden kunnen 

worden (zie medisch advies arts-adviseur dd. 19.01.2018) 

 

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). 

 

Er wordt geen rekening gehouden met eventuele stukken toegevoegd aan het beroep tot 

nietigverklaring bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gezien deze niet ter kennis werden 
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gebracht aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Het komt immers aan betrokkene toe om alle nuttige en 

recente inlichtingen in zijn aanvraag of als aanvulling op deze aanvraag aan onze diensten over te 

maken. (...)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1 Aan de verzoekende partijen werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat 

niet kan ingegaan worden op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste 

te leggen van de verzoekende partijen. 

 

2.2 Overeenkomstig artikel 39/81, zevende lid van de vreemdelingenwet doet de Raad uitspraak op 

basis van de synthesememorie, behoudens wat de ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen 

betreft. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

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

vreemdelingenwet, van artikel 62 van de vreemdelingenwet “– motiveringsverplichting”, van de artikelen 

2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 

(hierna: de wet van 29 juli 1991) en van de algemene rechtsbeginselen en beginselen van behoorlijk 

bestuur meer bepaald het zorgvuldigheidsbeginsel, de materiële motiveringsplicht, het 

redelijkheidbeginsel en het fair play-beginsel. 

 

Zij zetten in hun synthesememorie het volgende uiteen: 

 

“1. 

Verzoekers zijn immers van oordeel dat een schending overeenkomstig artikel 62 van de 

vreemdelingenwet en artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorligt. De bestreden beslissing 

vermeldt immers niet expliciet waarom de medische aandoening niet ernstig zou zijn. De motivering van 

verwerende partij in zijn beslissing is uitermate stereotiep. 

 

Daar verwerende partij voorhoudt dat door eenvoudige lezing van de bestreden beslissing het 

determinerende motief op grond waarvan de beslissing is genomen wordt aangegeven, dienen 

verzoekers dit te ontkennen. 

 

Verzoekers verwijzen immers naar artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 waarin het volgende 

letterlijk wordt vermeld: (...) 

 

Dat verzoekers dan ook uit de bestreden beslissing alleen niet kunnen afleiden wat de motieven zijn van 

de verwerende partij om het verblijf van verzoekers op basis van artikel 9ter Vw. te weigeren. 

 

De motivering van de Dienst Vreemdelingenzaken klinkt immers als volgt: (...) 

 

Op basis van de bestreden beslissing alleen konden verzoekers dan ook geen inzicht krijgen in de 

motieven. Slechts door het lezen van het advies van de arts-adviseur konden verzoekers zich een beeld 

vormen over de eventuele motieven van verwerende partij. Desalniettemin is dit in strijd met artikel 2 en 

3 van de wet van 29 juli 1991 aangezien de motieven niet expliciet in de bestreden beslissing werden 

opgenomen. 

 

1.1 

Indien uw Raad de mening zou toegedaan zijn dat de loutere verwijzing naar het advies van de arts-

adviseur afdoende is om te voldoen aan de motiveringsverplichting, dienen verzoekers op te merken dat 

het advies van de arts ook niet gebaseerd is op alle stukken eigen aan het dossier van verzoekers en 

hierdoor dan ook zowel de zorgvuldigheidsplicht en de motiveringsplicht schendt. 

 

Uit onderzoek blijkt dat de arts adviseur bij zijn beoordeling geen rekening heeft gehouden met de 

medische attesten dd. 10.01.2014 die werden gevoegd bij het verzoekschrift van hoger beroep dd. 

21.01.2014 en die ook aan de verwerende partij werden medegedeeld. Verwerende partij houdt immers 

verkeerdelijk voor dat zij niet verweten kunnen worden dat zij geen rekening hielden met de attesten die 

bijgevoegd werden bij een verzoekschrift tot nietigverklaring ingediend bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. In een voorgaande procedure heeft de verwerende partij immers kennis 
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gekregen van bovenstaande medische attesten waardoor zij bij hun nieuwe beslissing dan ook hiermee 

rekening dienden te houden. 

 

Dit blijkt bovendien ook uit recente rechtsleer en rechtspraak van Uw raad: 

 

“De arts-adviseur moet alle geneeskundige getuigschriften in zijn advies betrekken, ook datgene dat 

gehecht was aan het verzoekschrift ingediend tegen een vorige beslissing die door de RvV vernietigd 

werd, vermits DVZ aldus kennis heeft genomen van dit getuigschrift.” 

(L. DENYS, Handboek vreemdelingenrecht voor de advocaat-stagiair 2016-2017, Brussel, Orde van 

Vlaamse Balies - Kluwer, 179; RvV 3 juni 2016, nr. 169.071) 

 

Aangezien uit het verslag van de arts adviseur blijkt dat verschillende attesten niet in overwegingen 

werden genomen die bovendien nog actueler waren dan diegene waarop de arts zijn beslissing heeft 

gestoeld, dient dan ook besloten te worden dat de beslissing zowel het zorgvuldigheidsbeginsel als de 

motiveringsplicht schendt. Temeer nu de arts zelf geen moeite heeft genomen om zorgvuldig te 

handelen en de huidige toestand te bevragen ofte onderzoeken. Dit maakt dat de laatste medische 

attesten dan ook de meest actuele zijn en net die niet zijn beoordeeld en onderzocht. 

 

2. 

Voorts dient vastgesteld te worden dat niet alleen de formele en materiële motiveringsplicht worden 

geschonden maar ook art. 9ter Vw. en het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Daar waar verwerende partij in zijn nota voorhoudt dat de arts-adviseur zou beweren dat de 

behandeling van de hepatitis C ruimschoots afgerond is, dient ook dit door verzoekers weerlegd te 

worden. 

 

De adviserend geneesheer stelt immers dat eerste verzoekende partij effectief lijdt aan leverfibrose ten 

gevolge van een hepatitis C-infectie. De leverfibrose is reeds verschillende jaren geleden vastgesteld, 

mits de nodige behandeling blijft dit onder controle. Hieruit blijkt al voldoende de constante nood aan 

behandeling die alleen hier verkrijgbaar is. Indien verzoekers dienen terug te keren, zal eerste verzoeker 

niet de nodige opvolging en behandeling verkrijgen en zal zijn aandoening evolueren in negatieve zin 

met onherstelbare gevolgen. Hierop werd reeds meermaals medisch geduid. 

 

Dit spreekt de arts-adviseur ook niet tegen. In zijn advies stelt hij: 

“In augustus 2015 wordt bij Mr. G(...) leverfibrose vastgesteld ten gevolge van een infectie met het 

hepatitis C virus, genotype 3a, waarvoor half november 2015 een behandeling gestart wordt met 

moderne virostatica en fibrostatica. Dit is een curatieve behandeling die 48 weken (6 maanden 

medicatie + 6 maanden opvolging) duurt. Het medisch verslag dd. 02.02.2016 rapporteert dat Mr. G(...) 

op dat moment (12/01/2016) al 8 weken behandeld wordt met sofosbuvir, daclatasvir en copegus. De 

levertesten waren al genormaliseerd op week 4 van de behandeling en blijven normaal op week 8. 

Mr. G(...) is klachtenvrij, zwaarlijvig en in algemene goede toestand. Hij dient jaarlijks opgevolgd te 

worden in verband met de leverfibrose en een mogelijk ontaarding naar leverkanker.” 

 

In tegenstelling tot wat de verwerende partij beweert in haar nota, stelt de arts-adviseur nergens dat de 

behandeling afgerond is of dat de aandoening genezen blijkt. Integendeel, de arts benadrukt zelf nood 

aan opvolging en behandeling waar nodig. 

 

2.2 

Voorts zijn verzoekers ook van oordeel dat de arts-adviseur en daarbij dan ook de verwerende partij op 

onzorgvuldige wijze onderzoek hebben gepleegd met betrekking tot de toegankelijkheid van de zorgen 

en de opvolging van de ziekte van eerste verzoeker in Rusland. 

 

De arts adviseur oordeelde in zijn medisch verslag namelijk als volgt: 

“De nodige zorgen zijn beschikbaar in de Russische Federatie en volgens de federale Russische wet op 

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

de woonplaats binnen de Russische Federatie”,”...heeft elke burger van de Russische Federatie het 

recht op vrij verkeer en de keuze van de verblijfplaats en de woonplaats binnen de Russische Federatie. 

“ De Tsjetsjenen, de Ingoesjen en de Dagestanen hebben als burgers van de Russische Federatie 

dezelfde rechten en plichten die in de bepalingen van deze wet voorkomen als de andere burgers van 

de Russische Federatie. 
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Het gezondheidssysteem in de Russische Federatie is zeer hiërarchisch gestructureerd en wordt 

gecontroleerd door het “Ministry of Health” (MoH) samen met instanties voor de bescherming van de 

rechten van de verbruiker, de federale dienst van supervisie van de ezondheid en de sociale 

ontwikkeling, het federaal agentschap voor medische en biologische agentia en de federale 

ziekteverzekering. 

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 naargelang waar hij of zij de kwaliteit van de zorgen 

het beste vindt. 

 

Daar waar verwerende partij voorhoudt dat verzoekers zich louter op kritiek baseren zonder concrete 

informatie aan te brengen, wijzen verzoekers nogmaals naar de artikelen bijgevoegd in hun 

verzoekschrift. Namelijk uit een artikel van het Prospekt blijkt dat de verplichte ziekteverzekering in 

Rusland toch niet zo waterdicht is zoals blijkt uit de informatie van de arts-adviseur. Het artikel vermeldt 

namelijk met betrekking tot de verplichte verzekering in Rusland het navolgende: 

“Hoewel de OMS ervoor zorgt dat alle Russen in principe gratis toegang hebben tot elementaire 

gezondheidszorg, zijn veel medicijnen en behandelingen niet inbegrepen. Bovendien vergoedt de OMS 

alleen de behandeling als deze gegeven wordt in het door het OMS bepaalde ziekenhuis in, of in de 

buurt van, de woonplaats van de patiënt. Mocht een Rus die verzekerd is bij de OMS ergens onderweg 

(zelfs binnen Rusland) ziek worden, dan moet hij zelf de kosten vergoeden, tenzij het een noodgeval 

was en er een ambulance aan te pas moet komen. 

(...) 

Volgens een schatting gezondheidszorgonderzoeker Kriill Danisjevski van de Russische Academie van 

Medische Wetenschappen wordt 35 procent van alle verleende medische zorg onder de tafel betaald. 

 

Dit komt doordat de OMS, die in theorie een gratis behandeling moet garanderen, in de praktijk een veel 

te krappe ziekenhuiskas oplevert. De OMS vergoedt ongeveer 24 roebel (nog geen euro) voor een 

bezoek aan de dokter en zo'n 300 roebel (8 euro) voor een opnamedag in een ziekenhuis. Het is geen 

wonder dat ziekenhuizen en artsen extra geld vragen, maar lang niet alle Russen kunnen zich extra 

betalingen veroorloven. 

(eigen onderlijning) 

{http://www.prospekt-online.nl/prosabl/prospekt/artikelen2008/zoraenkind iun.html) (stuk 2) 

 

Bovendien blijkt deze informatie ook uit de Nederlandse zorgwijzer. 

 

In tegenstelling tot wat de verwerende partij voorhoudt, brengen verzoekers wel voldoende informatie 

naar voor waaruit blijkt dat de informatie verstrekt door de arts-adviseur niet correct is. De gegevens uit 

de MedCoi documenten zijn meer gebaseerd op de theorie maar houden geen rekening met de praktijk, 

zoals blijkt uit de aangevoerde artikelen door verzoekers in hun verzoekschrift. 

 

Verzoekers stellen dan ook vast dat er op onvoldoende wijze is onderzocht of de medicatie en 

behandeling van verzoeker effectief en in concreto wordt toegereikt en vergoed. Het feit dat 

verschillende recente artikelen weerleggen wat door de arts-adviseur wordt beweerd, diende 

verwerende partij meer onderzoek te voeren. Desalniettemin dienen verzoekers vast te stellen dat over 

de aangehaalde artikelen door verzoekers niet wordt gesproken in de nota van de verwerende partij en 

deze dan ook geenszins zijn getoetst op hun waarde. De artikelen worden anderzijds ook niet weerlegd 

waaruit kan afgeleid worden dat zij de reële en actuele situatie in het land van herkomst weerspiegelen. 

Verwerende partij ontkent dit ook niet. 

 

3. 

Tenslotte dienen verzoekers ook vast te stellen dat volgende argumenten van verzoekers niet worden 

weerlegd of worden beantwoord in de nota van verwerende partij waardoor kan besloten worden dat zij 

hiermee instemt: 

• Daar waar de arts-adviseur in zijn verslag heeft verwezen naar de financiële hulp van verzoekers door 

de echtgenote of de schoonzus van betrokkene die nog in het thuisland verblijven, dienen verzoekers 

immers te verwijzen naar rechtspraak van Uw Raad. Uit die rechtspraak blijkt dat wanneer de 

verwerende partij beweert dat de vreemdeling hulp kan krijgen van familie in het land van herkomst, dit 

op dit punt concreet moet onderzocht en gemotiveerd worden, wat desgevallend niet is gebeurd. Alleen 

dit toont al het stereotiep karakter aan van de motivatie zonder daadwerkelijk individueel onderzoek. 
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• Nopens de onmogelijkheid voor de arts-adviseur om een juiste inschatting te maken op basis van 

oudere medische-attesten. De gedateerde medische stukken uit het dossier konden onmogelijk volstaan 

om een volledig beeld te krijgen en een juiste inschatting te maken van de actuele medische 

problematiek van eerste verzoeker. De arts-adviseur had immers bijkomende onderzoeksdaden moeten 

verrichten. Verzoekers tonen immers aan dat bijkomende onderzoeken effectief noodzakelijk waren, wat 

blijkt uit recentere medische attesten: 

o Daar waar de arts adviseur voorhoudt in zijn verslag dat eerste verzoeker wel zou kunnen reizen 

blijkt nu uit medische attesten dat dit actueel onmogelijk is voor eerste verzoeker, (stuk 9) 

• Voorts blijkt ook uit het verslag van de arts-adviseur, dat de arts-adviseur geen rekening heeft 

gehouden met alle medische attesten. Daar waar de arts-adviseur voorhoudt dat eerste verzoeker geen 

bewijs aantoonde van arbeidsongeschiktheid blijkt uit een medisch attest dat eerste verzoeker in de 

onmogelijkheid verkeerd om te werken gelet op zijn psychologische toestand. 

• Nopens de onmogelijkheid voor eerste verzoeker om te reizen. De arts-adviseur heeft immers geen 

onderzoek gevoerd naar het feit of eerste verzoeker al dan niet terug kan reizen naar Rusland. Uit 

verschillende attesten is reeds gebleken dat eerste verzoeker niet in de mogelijkheid is om te reizen en 

dit omwille van het “metaaldens voorwerp” ter hoogte van de rechter thoraxwand en omwille van de 

psychologische toestand van eerste verzoeker. 

Dit wordt ook niet weerlegd door de verwerende partij. 

o Ter illustratie: medisch attest van dr. R(...): 

“Anamnese 

Sluit zich meestal op, komst soms agressief over waarbij hij de intesie heeft om zelfmoord te plegen, 

verdraagt het niet om in groep te functioneren, psychotisch gedrag. 

Patiënt is niet in staat om te reizen met vliegtuig door zijn psychische toestand.” 

(eigen benadrukking) 

• Schending van het fair play-beginsel door de verwerende partij 

o Verzoekers zijn immers van oordeel dat verwerende partij moedwillig langer heeft gewacht om 

verzoekers een Al toe te kennen (ondanks uitdrukkelijk aandringen door de raadsman) zodanig dat 

verzoekers onvoldoende tijd hadden om nieuwe medische attesten aan te leveren aan de Dienst 

Vreemdelingenzaken. Verzoekers hadden immers onvoldoende tijd daar zij pas op 11.01.2018 terug 

een leefloon genoten en pas op dat moment de medische onderzoeken konden betalen terwijl de 

verwerende partij dd. 29.01.2018 terug een nieuwe beslissing had genomen. 

 

Uit bovenstaande dient dan ook ontegensprekelijk vast te komen staan dat het eerste en enige middel 

ontvankelijk en gegrond is.” 

 

3.2 De Raad wijst erop dat de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 – net als artikel 62 van de 

vreemdelingenwet – de administratieve overheid verplichten in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dit op ‘afdoende’ wijze. Het 

afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat 

ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen 

dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. De belangrijkste 

bestaansreden van de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de wet van 29 juli 1991, bestaat 

erin dat de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen 

op grond waarvan ze werd genomen, opdat hij met kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het 

aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 9 september 2015, nr. 

232.140).  

 

De Raad stelt vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing 

kunnen worden gelezen. De bestreden beslissing verwijst daarbij uitdrukkelijk naar het medisch advies 

van 19 januari 2018 en dit advies werd ook samen met de bestreden beslissing aan de eerste 

verzoekende partij ter kennis gebracht. Het maakt dan ook integraal deel uit van de bestreden 

beslissing, zodat de verzoekende partijen niet kunnen voorhouden dat de juridische en feitelijke 

overwegingen die aan de bestreden beslissing ten grondslag liggen, niet in deze beslissing zouden 

opgenomen zijn. In deze mate maken zij een schending van de formele motiveringsplicht zoals vervat in 

de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en artikel 62 van de vreemdelingenwet, niet aannemelijk. 

 

De verzoekende partijen beroepen zich tevens op de materiële motiveringsplicht. Deze houdt in dat 

iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op deugdelijke motieven, dit zijn motieven 

waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in rechte ter verantwoording van die 

handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 5 december 2011, nr. 216.669; RvS 20 

september 2011, nr. 215.206; RvS 14 juli 2008, nr. 185.388). De materiële motivering vereist met 



  

 

 

X - Pagina 7 

andere woorden dat voor elke administratieve beslissing rechtens aanvaardbare motieven met een 

voldoende feitelijke grondslag moeten bestaan. 

 

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

 

Met betrekking tot de ingeroepen schending van het zorgvuldigheidsbeginsel wijst de Raad erop dat dit 

beginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden 

en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 

154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de administratie bij het nemen van 

een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige 

stukken. 

 

Het redelijkheidsbeginsel is dan weer slechts geschonden wanneer men op zicht van de opgegeven 

motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van een bepaalde keuze is kunnen 

komen. Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men 

voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze 

werkelijk genomen is (cf. RvS 20 september 1999, nr. 82.301). 

 

Het fair play-beginsel houdt ten slotte in dat de overheid zich bij het nemen van een beslissing 

onpartijdig moet opstellen en de nodige openheid en eerlijkheid in acht nemen. Dit beginsel is slechts 

geschonden indien er in hoofde van de overheid sprake is van opzet, kwade trouw of moedwilligheid 

(RvS 3 december 2007, nr. 177.513). 

 

De voorgehouden schending van de materiële motiveringsplicht (en de vraag of sprake is van een 

afdoende motivering), van het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en het fair play-

beginsel wordt onderzocht in het licht van de bepalingen waarop de bestreden beslissing steunt, met 

name artikel 9ter van de vreemdelingenwet, waarvan de verzoekende partijen eveneens de schending 

aanvoeren en dat 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 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.  

(…)” 

 

In casu verklaarde de gemachtigde de aanvraag om machtiging tot verblijf ongegrond, aangezien het 

aangehaalde medisch probleem van de eerste verzoekende partij niet kon worden weerhouden als 

grond om een verblijfsvergunning te bekomen in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

Hierbij wordt verwezen naar een medisch advies dat de ambtenaar-geneesheer op 19 januari 2018 

opstelde met betrekking tot de medische problematiek van de eerste verzoekende partij. De ambtenaar-

geneesheer bracht volgend advies uit:  

 

“(...) NAAM: G(...), R(...) (R.R.: (...)) 

Mannelijk 

nationaliteit: Russische Federatie 

geboren te (...) op (...) 

adres: (...) 
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Ik kom terug op uw vraag voor evaluatie van het medisch dossier voorgelegd door Mr. G(...) R(...) in het 

kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 02.01.2016 en 

03.08.2011. 

 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken:  

• SMG d.d. 18/12/2015 van Prof. Dr. I(...) C(...) (gastro-enteroloog): hepatitis C cirrose G3 – antivirale 

behandeling gedurende 6 maanden 

• Consultatieverslag d.d. 18/12/2015 van Prof. Dr. C(...): hepatitis C genotype 3a gekend sinds 

augustus 2015, week 4 van de behandeling met Sofosbuvir+Daclatasvir+Copegus, geen klachten, 

obees (BMI 32,4), leverbiopsie onder CT op 21/10/2015 toont cirrose A1F4, labo: strikt normale 

levertesten – Seroquel 200 en 300mg sinds 1 maand gestopt, Pantoprazol 1/week 

• Consultatieverslag d.d. 30/10/2015 van Prof. Dr. C(...): obees, leverfibrose/cirrose wegens hepatitis 

C infectie – Seroquel en Pantoprazol 

• Consultatieverslag d.d. 02/02/2016 van Prof. Dr. C(...) van de raadpleging op 12/01/2016: week 8 

van de antiretrovirale behandeling met strikt normale levertesten Child A – Seroquel stop sinds 1 maand 

en Pantoprazol naar 1/week 

• Medisch attest d.d. 24/09/2013 van Dr. T(...) D(...) (huisarts): driemaandelijkse raadpleging voor 

medische en psychologische begeleiding – Seroquel 300 en gewone Seroquel bij nervositas 

• Geneesmiddelenvoorschrift d.d. 27/08/2013, 24/09/2013, 04/06/2013 van Dr. T. D(...) 

• Betalingsbewijs apotheek d.d. 04/06/2013 voor 1 verpakking Seroquel 300 van 100 comprimés 

• Medisch attest d.d. 04/06/2013 van Dr. T. D(...): driemaandelijkse medische en psychologische 

begeleiding met Seroquel 300 

• Verslag RX thorax d.d. 13/12/2010 van Dr. E(...) P(...) (radioloog): metaaldens vreemd voorwerp 

laag thoracaal rechts, vermoedelijk net extrapulmonaal gelegen 

• Medisch attest d.d. 13/12/2010 van Dr. T. D(...): metalen voorwerp in re thorax dat op termijn 

verwijderd dient te worden gezien subjectieve last en risico op pneumothorax 

• Consultatieverslag d.d. 28/04/2011 van Dr. J(...) R(...) (psychiater): een kennis vertaalt, sinds 1991 

in Rusland op psychisch gebied opgevolgd en behandeld, 6 jaar gevangenis (26j-32j) op beschuldiging 

van moord, automutilatie li arm en naald in thorax gestoken nabij re long (RX), nu insomnia/hoofdpijn-

diagnose: beschrijving van een impulscontrolestoornis en persoonlijkheidsstoornis cluster B – start 

medicatie: Dipiperon 

• Medisch attest d.d. 29/04/2011 van Dr. T. D(...): formele contra-indicatie voor verblijf in een 

opvangcentrum voor vluchtelingen 

• SMG d.d. 30/06/2011 van Dr. T. D(...): metalen voorwerp in thoraxwand, hemorroïden (chirurgie op 

14/07/2011), persoonlijkheidsstoornis – verdraagt de bijwerkingen van Dipiperon niet, poging met 

Sulpiride en soms Haldol 

• Gedetailleerd medisch attest d.d. 16/07/2011 van Dr. T. De C(...): metalen voorwerp in thoraxwand 

dat verwijderd moet worden, hemorroïden waarvoor ingreep gepland op 14/07/2011, 

persoonlijkheidsstoornis cluster B en impulscontrolestoornis – medicatie: Sulpiride 

• Consultatieverslag d.d. 17/06/2011 van Dr. P(...) P(...) (chirurg): anopexie volgens Longo gepland 

op 14/07/2011 wegens hemorroïdale fluxio 

• Medisch attest d.d. 05/08/2011 van Dr. P. P(...): anopexie gepland (uitgesteld naar) op 29/09/2011 

met daarna 2 à 3 weken arbeidsongeschiktheid 

• Medisch attest d.d. 09/05/2012 van Dr. T. (...): wordt door deze huisarts regelmatig opgevolgd i.k.v. 

psychisch lijden en behandeld met Sulpiride en Haldol 

• Consultatieverslag d.d. 02/05/2012 van Prof. Dr. K. V(...) (internist-pneumoloog): intermittente 

houdingsgebonden pijn ter hoogte van metalen voorwerp, dyspnoe d’ effort graad II bij actieve roker 

(half pakje/d en ongeveer 10 pakjaren), voorstel tot CT-thorax en advies thoracovasculair chirurg 

• Medisch attest d.d. 01/10/2012 van Dr. T. D(...): psychiatrische opvolging bij deze huisarts en 

medicatie aangepast van Haldol naar Seroquel 

• Medisch attest d.d. 29/01/2013 van Dr. T. D(...): om de 3 maanden controle i.v.m. opvolging 

psychofarmaca, nl. Seroquel 

 

Uit de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische stukken weerhoud ik dat het gaat om een 44-

jarige man met een sinds 2015 gekende leverontsteking (hepatitis C genotype 3a), die gedurende 6 

maanden (december 2015 tot mei/juni 2016) met succes medicamenteus behandeld werd met 

virostatica en fibrostatica en waarna nog 6 maanden opvolging van de levertoestand (echografie) en 

leverfunctie (levertesten labo) voor ingepland werd (tot ten minste 06/10/2016 volgens het 

consultatieverslag d.d. 02/02/2016). 

Mr. G(...) zou ook lijden aan een persoonlijkheidsstoornis cluster B en een impulscontrolestoornis, 

waarvoor een antipsychoticum ingenomen moet worden. Op het gedetailleerd medisch attest d.d. 
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16/07/2011 attesteert de huisarts dat “mits aangepaste medicatie en begeleiding een inkomen 

verworven kan worden”, m.a.w. betrokkene is niet (algeheel) arbeidsongeschikt.  

 

Bespreking: 

In augustus 2015 wordt bij Mr. G(...) leverfibrose vastgesteld ten gevolge van een infectie met het 

hepatitis C virus, genotype 3a, waarvoor half november 2015 een behandeling gestart wordt met 

moderne virostatica en fibrostatica. Dit is een curatieve behandeling die 48 weken (6 maanden 

medicatie + 6 maanden opvolging) duurt. Het medische verslag d.d. 02/02/2016 rapporteert dat Mr. 

G(...) op dat moment (12/01/2016) al 8 weken behandeld wordt met sofosbuvir, daclatasvir en copegus. 

De levertesten waren al genormaliseerd op week 4 van de behandeling en blijven normaal op week 8.  

Mr. G(...) is klachtenvrij, zwaarlijvig en in algemene goede toestand. Hij dient jaarlijks opgevolgd te 

worden in verband met de leverfibrose en een mogelijke ontaarding naar leverkanker. 

 

Op 02/05/2012 consulteert Mr. G(...) een longarts in verband met “diepe houding gebonden pijn” ter 

hoogte van het “metaaldens voorwerp” dat zichtbaar is op RX d.d. 13/12/2010, dus pas 2 jaar en 5 

maanden na bevestiging op RX van het verhaal van betrokkene dat zich daar (al meer dan 8 jaar) een 

metalen voorwerp bevindt (al dan niet zelf aangebracht, zie onder), zonder dat dit een pneumothorax 

(klaplong) veroorzaakt heeft, maar dat volgens de attesterende huisarts chirurgisch verwijderd zou 

moeten worden.  

Het klinische onderzoek bij de pneumoloog is normaal (lichte pijn bij palpatie van een klein litteken 

rechts op de borstkas).  

De kortademigheid bij inspanning (dyspnoe d’ effort) graad II is te wijten aan het rookgedrag van 

betrokkene (half pakje/dag, 10 pakjaren) en niet aan het voorwerp in de wand van zijn borstkas.  

De pneumoloog spreekt zich niet uit over het feit of dit voorwerp al dan niet chirurgisch dient verwijderd 

te worden en stelt aan de huisarts voor om een CT-scan uit te voeren en een advies te vragen bij een 

thoracovasculair chirurg. Van deze in mei 2012 voorgestelde CT-scan, noch van een advies van een 

thoracovasculair chirurg wordt een verslag in dit medische dossier voorgelegd.  

Bij de leverbiopsie onder CT-scan op 21/10/2015 blijkt dit metalen voorwerp zich nog steeds op dezelfde 

plaats te bevinden (rechts onderaan net buiten de long), zonder complicaties (pneumothorax) 

veroorzaakt te hebben gedurende deze laatste 3 jaren.  

Volgens de consultatieverslagen van de gastro-enteroloog zou betrokkene in 2012 gestopt zijn met 

roken, wat zijn kortademigheid bij inspanning zeker verbeterd zal hebben, zo niet heeft doen verdwijnen.  

 

Het “metaaldens voorwerp” ter hoogte van de rechter thoraxwand vormt dus geen reëel risico voor het 

leven of de fysieke integriteit van betrokkene, noch een reëel risico op een onmenselijke of 

vernederende behandeling indien er geen behandeling beschikbaar zou zijn in de Russische Federatie, 

gezien er volgens voorliggend medisch dossier geen behandeling werd ingesteld en er zich gedurende 

13 jaar geen complicaties (pneumothorax) hebben voorgedaan waarvoor een dringende ingreep zou 

nodig geweest zijn.  

 

De psychiater noteert in zijn consultatieverslag d.d. 28/04/2011 dat betrokkene aangeeft dat hij sinds 

1991 in Rusland opgevolgd en medicamenteus behandeld werd voor psychische problemen, dat 

“betrokkene bij zichzelf een naald in de thorax heeft gestoken” (geïnterpreteerd door de psychiater als 

automutilerend gedrag, naast littekens op de linker arm, als reactie op het heersende geweld in de 

Russische gevangenis, volgens beweringen van betrokkene vertaald door een kennis van betrokkene) 

en baseert dan vervolgens zijn diagnose van impulscontrolestoornis en persoonlijkheidsstoornis cluster 

B (extravert, dramatisch, emotioneel) louter op het door een kennis van betrokkene vertaalde verhaal 

van betrokkene en het gedrag van betrokkene tijdens deze ene raadpleging. De attesterende psychiater 

vermeldt wel dat hij meer informatie nodig heeft om binnen de persoonlijkheidsstoornis cluster B een 

onderscheid te kunnen maken tussen een borderline problematiek en sociopathie. Van 2011 tot en met 

2016 worden echter geen verslagen van een psychiatrische opvolging bij deze of een andere psychiater 

voorgelegd, noch wordt de tentatieve diagnose van persoonlijkheidsstoornis cluster B en 

impulscontrolestoornis bevestigd of verfijnd.  

Het is alleen de attesterende huisarts die deze tentatieve diagnoses bestendigt en aanhoudt en hij 

attesteert repetitief tussen 2011 en 2013 dat betrokkene om de 3 maanden bij hem op de raadpleging 

komt voor medische en psychische begeleiding. Met een verpakking van 100 comprimés Seroquel komt 

betrokkene inderdaad ongeveer 3 maanden toe als hij ongeveer 1co/d inneemt. 

De andere behandelende artsen (pneumoloog, gastro-enteroloog) vermelden geen psychische 

aandoeningen in hun consultatieverslagen. Enkel de gastro-enteroloog vermeldt het antipsychoticum 

Quetiapine (Seroquel) als medicatie dat nog steeds “reeds 1 maand gestopt” zou zijn zowel op het 

consultatieverslag d.d. 18/12/2015 als 02/02/2016. Dezelfde verwarring bestaat bij deze gastro-
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enteroloog over de inname van Pantoprazol (Pantoprazole), een maagzuursecretieremmer, waarvoor 

geen indicatie geobjectiveerd wordt in voorliggend medisch dossier en die afgebouwd zou geweest zijn 

van 1/dag naar 1/week (18/12/2015 en 02/02/2016). Dit  bevestigt het vermoeden dat deze medische 

verslagen van elkaar gekopieerd werden en niet grondig geëvalueerd werden op de geldigheid van de 

beweringen/vaststellingen die er in staan, zeker niet met betrekking tot de medicatie die betrokkene al 

dan niet zou nemen.  

Op het medische attest van de huisarts d.d. 13/12/2010 leren we dat het “metaaldens vreemd 

voorwerp”, zichtbaar op RX thorax d.d. 13/12/2010, een nagel (spijker) en dus geen naald zou zijn, die 

“volgens eigen zeggen van betrokkene in de gevangenis in Rusland werd ingebracht” en het verhaal 

wordt in het consultatieverslag d.d. 02/05/2012 van de pneumoloog nog kleurrijker, want die noteert dat 

“8 jaar geleden bij patiënt op gewelddadige wijze een nagel in de rechter thorax geklopt werd.”  

Bij deze tentatieve psychiatrische diagnose van een persoonlijkheidsstoornis cluster B en 

impulscontrolestoornis gesteld tijdens een eenmalig gesprek met betrokkene door middel van een 

kennis van de betrokkene die de vragen van de psychiater en de antwoorden van betrokkene vertaalt, 

en die niet verder geobjectiveerd en gestaafd wordt door een meer langdurige psychiatrische 

observatie, al dan niet tijdens een opname op een psychiatrische afdeling, en waarbij de verdere 

opvolging en behandeling blijkbaar enkel bij de attesterende huisarts plaatsvond, kan men niet anders 

dan zich vragen stellen, zo ook zijn de gevreesde risico’s bij een terugkeer naar de Russische Federatie 

(impulscontroleverlies en overgaan tot wanhoopsdaden, agressie met eventuele juridische gevolgen, 

voor hem gevaarlijke situatie aldaar) niet geobjectiveerd en gefundeerd en enkel gebaseerd op wat 

betrokkene zelf verteld en/of op wat door een kennis van betrokkene vertaald werd.  

De attesterende huisarts vermeldt een overschakeling van de antipsychotische medicatie, Pipamperon 

(Dipeperon), omdat betrokkene beweert dat hij de bijwerkingen (welke?) niet kan verdragen (SMG d.d. 

30/06/2011), naar Sulpiride (Sulpiride) met af en toe toevoeging van Haloperidol (Haldol) (09/05/2012 en 

uiteindelijk een overschakeling van Haloperidol (Haldol) naar Quetiapine (Seroquel) (01/10/2012) in 2 

verschillende doseringen (200 en 300 mg op 24/09/2013), al dan niet gestopt volgens de gastro-

enteroloog in 2015 en 2016.  

Tussen 2013 en 2016 worden geen medische verslagen of attesten van een psychiatrische opvolging 

en behandeling voorgelegd, noch van een psychiater, noch van de attesterende huisarts.  

 

Op dit ogenblik is de behandeling van de hepatitis C ruimschoots afgerond (06/10/2016 = week 48 = 6 

maanden medicatie + 6 maanden follow-up). Van de follow-up na week 8 (echo lever en labo) en de 

verdere opvolging na stopzetting van de medicamenteuze behandeling worden geen verslagen in dit 

medische dossier ter staving van de aanvraag d.d. 02/01/2016 en 03/08/2011 voorgelegd.  

 

Ik weerhoud dat Mr. G(...) jaarlijks opgevolgd dient te worden in verband met de leverfibrose en de 

eventuele ontaarding naar leverkanker en dat hij baat zou kunnen hebben bij een 

psychische/psychiatrische begeleiding en dat hij dan arbeidsgeschikt is.  

 

Als actuele medicatie weerhoud ik:  

- Pantoprazol (Pantoprazole), een maagzuursecretieremmer 

- Quetiapine (Seroquel), een antipsychoticum 

- Haloperidol (Haldol), een antipsychoticum 

 

Mogelijkheid tot reizen en nood aan mantelzorg:  

In de voorgelegde medische stukken wordt er geen medische tegenindicatie vermeld om te reizen, noch 

is er om strikt medische redenen nood aan mantelzorg.  

 

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

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

administratief dossier van de betrokkene):  

1. Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank die niet-publiek is: 

  - Aanvraag Medcoi met het unieke referentienummer BMA (...) 

  - Aanvraag Medcoi met het unieke referentienummer BMA (...) 

  - Aanvraag Medcoi met het unieke referentienummer BMA (...) 

 

2. Overzicht met beschikbare medicatie voor Mr. G(...) in de Russische Federatie volgens 

recente MedCOI-dossiers  

 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat opvolging en behandeling bij een internist/gastro-

enteroloog/hepatoloog en een eventuele levertransplantatie in de Russische Federatie beschikbaar is. 
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Psychische hulpverlening door psychiaters en psychologen is beschikbaar, evenals gedwongen opname 

en crisisopname.  

Quetiapine, Haloperidol en Pantoprazol zijn beschikbaar.  

 

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

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

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

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

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

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

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

uiteenlopend. Het kan om een privé gezondheidssysteem of een openbaar gezondheidssysteem gaan, 

een staatsprogramma, internationale samenwerking, een ziektekostenverzekering, een ziekenfonds, … . 

Het gaat dus om een gezondheidssysteem dat de aanvrager in staat stelt om de vereiste zorgen te 

bekomen. Het gaat er niet om zich ervan te verzekeren dat het kwaliteitsniveau van dit 

gezondheidssysteem vergelijkbaar is met het gezondheidssysteem dat in België bestaat. Deze 

vergelijking zou tot gevolg hebben dat een verblijfsrecht zou worden toegekend aan elke persoon wiens 

gezondheidssysteem voor de toegang tot gezondheidszorgverlening van minder goede kwaliteit zou zijn 

dan het gezondheidssysteem in België. Dit zou niet in overeenstemming zijn met de belangrijkste 

doelstelling van de verificaties op het gebied van de toegang tot de gezondheidszorgverlening, namelijk 

zich ervan verzekeren dat deze gezondheidszorgverlening in het land van herkomst of het land van 

verblijf toegankelijk is voor de aanvrager. 

 

De nodige zorgen zijn beschikbaar in de Russische Federatie en volgens de federale Russische wet op 

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

de woonplaats binnen de Russische Federatie”, “…heeft elke burger van de Russische Federatie het 

recht op vrij verkeer en de keuze van verblijfplaats en woonplaats binnen de Russische Federatie.” De 

Tsjetsjenen, de Ingoesjen en de Dagestanen hebben als burgers van de Russische Federatie dezelfde 

rechten en plichten die in de bepalingen van deze wet voorkomen als de andere burgers van de 

Russische Federatie.  

Het gezondheidssysteem in de Russische Federatie is zeer hiërarchisch gestructureerd en wordt 

gecontroleerd door het “Ministry of Health” (MoH) samen met instanties voor de bescherming van de 

rechten van de verbruiker, de federale dienst van supervisie van de gezondheid en de sociale 

ontwikkeling, het federaal agentschap voor medische en biologische agentia en de federale 

ziekteverzekering.  

 

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 naargelang waar hij of zij de kwaliteit van de zorgen 

het beste vindt.  

 

Op vlak van de sociale zekerheid bestaat er eveneens een invaliditeitsvergoeding (vergoeding bij ziekte) 

die tijdelijke invaliditeit en eventueel bij blijvende letsels ook deze invaliditeit dekt en voorziet in een 

vervangingsinkomen.  

 

De kosten van de psychiater in een psychiatrisch ziekenhuis en psychotherapie zijn gratis. Medicatie, 

zowel ambulant als tijdens een hospitalisatie, is gratis.  

De kosten voor een hepatoloog of internist of gastro-enteroloog zijn, zowel in een hospitaal setting als 

ambulant, gratis. Zelfs als er in de toekomst moet overgegaan worden tot meer invasieve therapie (b.v. 

levertransplantatie) zijn deze zorgen beschikbaar en toegankelijk in twee publieke centra en gratis.  

 

Betrokkene legt geen bewijs van (algemene) arbeidsongeschiktheid voor en bovendien zijn er geen 

elementen in het dossier die erop wijzen dat betrokkene geen toegang zou hebben tot de arbeidsmarkt 

in zijn land van herkomst. Niets laat derhalve toe te concluderen dat hij niet zou kunnen instaan voor de 

kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke medische hulp.  

 

Indien betrokkene niet kan werken (door ziekte of als werkloze), kan hij eveneens een beroep doen op 

een uitkering van de sociale zekerheid. De echtgenote of de schoonzus van betrokkene die nog in het 

thuisland verblijft, kan eventueel ook financieel bijspringen.  
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Niets verhindert betrokkene derhalve om terug te keren. Het staat betrokkene vrij hiertoe een beroep te 

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

terugreis. Ook beschikt de IOM over een Re-integratie fonds dat als doel heeft een duurzame terugkeer 

naar en re-integratie in het land van herkomst te vergemakkelijken. Dit fonds is ontworpen om mensen 

bij te staan in het vinden van inkomsten genererende activiteiten. Re-integratie bijstand kan het 

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

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

van tewerkstellingsbureaus, accommodatie/huur, extra bagage.  

 

Conclusie:  

Uit het voorgelegde medische dossier kan ik besluiten dat de leverfibrose ten gevolge van een curatief 

behandelde hepatitis C infectie met normale leverfunctietesten en het psychische lijden van Mr. G(...) 

geen reëel risico inhouden voor het leven of de fysieke integriteit, noch een reëel risico op een 

onmenselijke of vernederende behandeling, gezien opvolging en behandeling beschikbaar en 

toegankelijk zijn in de Russische Federatie.  

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

herkomstland of het land van verblijf, met name de Russische Federatie.”  

 

Zoals hoger reeds aangegeven, werd dit advies onder gesloten omslag aan de eerste verzoekende 

partij overhandigd en wordt naar dit advies expliciet verwezen in de motivering van de bestreden 

beslissing, waarvan het integraal deel uitmaakt.  

 

De ambtenaar-geneesheer beschikt bij het beoordelen van het in artikel 9ter, § 1 van de 

vreemdelingenwet genoemde risico over een ruime beoordelingsbevoegdheid en de Raad kan deze 

beoordeling niet maken in de plaats van de ambtenaar-geneesheer. 

 

De verzoekende partijen voeren aan dat de ambtenaar-geneesheer bij zijn beoordeling geen rekening 

heeft gehouden met de medische attesten van 10 januari 2014 die werden gevoegd bij het 

verzoekschrift van hoger beroep van 21 januari 2014 en die ook aan “de verwerende partij” werden 

meegedeeld. Zij stellen dat de gemachtigde in een voorgaande procedure kennis heeft gekregen van 

voormelde attesten, waardoor hij hiermee bij zijn nieuwe beslissing dan ook rekening diende te houden. 

De Raad stelt vast dat uit het medisch advies van 19 januari 2018 inderdaad niet blijkt dat de 

ambtenaar-geneesheer met medische attesten van 10 januari 2014 heeft rekening gehouden. De Raad 

wijst erop dat de gemachtigde in de bestreden beslissing uitdrukkelijk aangeeft dat geen rekening kan 

worden gehouden met eventuele stukken toegevoegd aan een beroep tot nietigverklaring bij de Raad, 

aangezien deze niet ter kennis werden gebracht aan de Dienst Vreemdelingenzaken, en dat het aan de 

betrokkene toekomt om alle nuttige en recente inlichtingen in zijn aanvraag of als aanvulling op deze 

aanvraag aan de betrokken diensten over te maken. De Raad stelt vast dat de betrokken attesten zich 

niet in het administratief dossier bevinden (de Raad merkt in dit verband wel op dat het administratief 

dossier geen inventaris bevat, terwijl artikel 7 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende 

de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nochtans de duidelijke verplichting 

oplegt dat administratieve dossier wordt toegezonden met een inventaris van de stukken die het bevat), 

zodat niet blijkt dat de gemachtigde er daadwerkelijk kennis van heeft gekregen. De verzoekende 

partijen tonen ook niet aan dat zij de betrokken attesten rechtstreeks aan de Dienst 

Vreemdelingenzaken hebben overgemaakt. Bovendien maken de verzoekende partijen hoe dan ook 

niet duidelijk welk belang zij bij dit onderdeel van hun betoog hebben. Zij geven immers niet aan met 

welke concrete gegevens uit deze attesten geen rekening zou zijn gehouden en op welke manier deze 

gegevens het medisch advies en de bestreden beslissing zouden hebben beïnvloed. Bijgevolg kunnen 

de verzoekende partijen een schending van de zorgvuldigheidsplicht of van de motiveringsplicht hoe 

dan ook niet aannemelijk maken. 

 

Verder stellen de verzoekende partijen dat verschillende attesten niet in overweging werden genomen 

die bovendien nog actueler waren dan diegene waarop de ambtenaar-geneesheer zijn beslissing heeft 

gestoeld, te meer nu hij zelf geen moeite heeft genomen om zorgvuldig te handelen en de huidige 

toestand te bevragen en te onderzoeken. Zij besluiten dat dit maakt dat de laatste medische attesten 

dan ook de meest actuele zijn en dat net die niet zijn beoordeeld en onderzocht. De Raad stelt vast dat 

de verzoekende partijen opnieuw een vaag betoog voeren. Zij geven niet aan op welke actuele attesten 

zij precies doelen, laat staan dat zij aangeven wat uit deze attesten zou moeten blijken. In de mate dat 

dit onderdeel van hun uiteenzetting moet verbonden worden met het vorige, en zij doelen op de attesten 

van 10 januari 2014, wijst de Raad erop dat uit het medisch advies van 19 januari 2018 blijkt dat de 
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gemachtigde gebruikt maakte van recentere medische stukken. Het meest recente betreft een 

consultatieverslag van 2 februari 2016 van dr. C. (gastro-enteroloog). In de mate dat de verzoekende 

partijen zouden aanvoeren dat de ambtenaar-geneesheer de eerste verzoekende partij had moeten 

onderzoeken of inlichtingen had moeten inwinnen, wijst de Raad erop dat artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet geen verplichting oplegt aan de ambtenaar-geneesheer om de aanvrager te 

onderzoeken of bijkomend advies in te winnen. De laatste zin van voormeld artikel 9ter, § 1, vijfde lid 

luidt immers als volgt: “Deze geneesheer kan, indien hij dit nodig acht, de vreemdeling onderzoeken en 

een bijkomend advies inwinnen van deskundigen.” De verzoekende partijen maken op geen enkele 

manier concreet duidelijk op grond waarvan zij menen dat een onderzoek of bijkomend advies 

noodzakelijk zou zijn. Ook met deze uiteenzetting kunnen de verzoekende partijen een schending van 

de zorgvuldigheidsplicht of van de motiveringsplicht niet aannemelijk maken. 

 

Vervolgens wijzen de verzoekende partijen op een bewering in de nota met opmerkingen dat de 

ambtenaar-geneesheer zou hebben beweerd dat de hepatitis C ruimschoots afgerond is. Zij stellen dat 

dit tegengesproken wordt door het medisch advies en citeren het relevante onderdeel ervan. De Raad 

stelt vast dat de ambtenaar-geneesheer inderdaad heeft aangegeven dat de eerste verzoekende partij 

lijdt aan leverfibrose en in dit verband, en tevens in verband met een mogelijke ontaarding naar 

leverkanker, jaarlijks dient te worden opgevolgd. Vervolgens onderzoekt de ambtenaar-geneesheer ook 

de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van deze opvolging in het land van herkomst. De Raad wijst 

erop dat hij bij zijn wettigheidstoetsing slechts rekening houdt met de stukken van het administratief 

dossier, waaronder de bestreden beslissing zelf en het medisch advies. Beweringen van de verwerende 

partij in haar nota met opmerkingen die ingaan tegen de stukken van het administratief dossier zijn bij 

de beoordeling van de wettigheid van de bestreden beslissing en het medisch advies dan ook niet aan 

de orde, zodat het betoog van de verzoekende partijen in dit verband niet ter zake doet.  

 

Daarnaast richten de verzoekende partijen zich op het onderdeel van het medisch advies dat betrekking 

heeft op de toegankelijkheid van de zorgen en de opvolging van de ziekte van de eerste verzoekende 

partij in Rusland. Zij citeren uit een artikel van het Prospekt (en deze informatie zou tevens blijken uit “de 

Nederlandse zorgwijzer”) waaruit moet blijken dat de verplichte ziekteverzekering in Rusland toch niet 

zo waterdicht is als blijkt uit de informatie van de ambtenaar-geneesheer. Zij geven aan dat de 

informatie verstrekt door de ambtenaar-geneesheer niet correct is, en dat de gegevens uit de MedCOI-

documenten meer gebaseerd zijn op de theorie, maar geen rekening houden met de praktijk. Zij menen 

dat er op onvoldoende wijze is onderzocht of de medicatie en behandeling van de eerste verzoekende 

partij effectief en in concreto wordt toegereikt en vergoed. De Raad wijst erop dat de verzoekende 

partijen ook hier nalaten concreet in te gaan op de vaststellingen in het medisch advies (met inbegrip 

van de stukken waarvan de ambtenaar-geneesheer gebruikt heeft gemaakt, zoals de MedCOI-

informatie) en nalaten aan te geven op welke manier de vaststellingen van de ambtenaar-geneesheer 

niet zouden volstaan. Zij beperken zich tot een verwijzing naar een algemeen artikel en tot algemene 

beweringen, maar zij zetten nergens uiteen en tonen dan ook nergens aan dat de concrete medicatie en 

behandeling van de eerste verzoekende partij vallen onder de medicatie en behandelingen waarvan 

voorgehouden wordt dat deze niet toegankelijk zijn. Met zulk betoog kunnen de verzoekende partijen 

dan ook niet aannemelijk maken dat het onderzoek van de ambtenaar-geneesheer onvoldoende zou 

zijn en dat zijn informatie niet correct is. In de mate dat de verzoekende partijen nog aangeven dat de 

verwerende partij in haar nota met opmerkingen niet ingaat op de aangehaalde artikelen en deze niet 

weerlegt, waaruit kan afgeleid worden dat deze de reële en actuele situatie in het land van herkomst 

weerspiegelen, benadrukt de Raad nogmaals dat hij in het kader van zijn wettigheidstoetsing slechts 

rekening houdt met hetgeen blijkt uit de bestreden beslissing, het medisch advies en de andere stukken 

van het administratief dossier. Het verweer van de verwerende partij in haar nota met opmerkingen (of 

het gebrek daaraan) doet dan ook niet ter zake om de wettigheid van de bestreden beslissing en het 

medisch advies te beoordelen. 

 

Ten slotte wijzen de verzoekende partijen in hun synthesememorie op een aantal argumenten die zij in 

hun verzoekschrift hebben aangehaald en die de verwerende partij in haar nota met opmerkingen niet 

heeft weerlegd of beantwoord, zodat kan worden besloten dat zij ermee instemt.  

 

In de eerste plaats herhaalt de Raad dat de wettigheid van de bestreden beslissing en het medisch 

advies niet afhangt van de mate waarin de verwerende partij verweer heeft gevoerd tegen bepaalde 

argumenten in het verzoekschrift.  

 

De verzoekende partijen verwijzen in dit onderdeel van hun betoog naar de overweging in het medisch 

advies aangaande financiële hulp door de echtgenote of de schoonzus van de eerste verzoekende partij 
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die nog in het thuisland verblijft. Zij stellen dat uit rechtspraak van de Raad blijkt dat, wanneer beweerd 

wordt dat de vreemdeling hulp kan krijgen van familie in het land van herkomst, dit op dit concreet punt 

moet worden onderzocht en gemotiveerd, wat “desgevallend” niet is gebeurd. Dit alleen al toont volgens 

de verzoekende partijen het stereotiep karakter van de motivering aan zonder daadwerkelijk individueel 

onderzoek. De Raad wijst er vooreerst op dat arresten in de continentale rechtstraditie geen 

precedentenwaarde hebben. De verzoekende partijen laten bovendien na aan te geven op welke manier 

het betrokken arrest een situatie betreft die vergelijkbaar is met de hunne. Daarnaast wijst de Raad erop 

dat de ambtenaar-geneesheer in de betrokken overweging van zijn medisch advies aangaf het 

administratief dossier op 8 januari 2018 te hebben geraadpleegd, en dat de verzoekende partijen 

helemaal niet betwisten dat de schoonzus nog in het land van herkomst verblijft, en dat zij of de 

echtgenote van de eerste verzoekende partij financieel kan bijspringen. Zelfs al zou sprake zijn van een 

stereotiepe motivering – hetgeen overigens niet automatisch een schending van de motiveringsplicht 

uitmaakt – kunnen de verzoekende partijen met hun theoretische uiteenzetting hoe dan ook niet 

aannemelijk maken dat de betrokken vaststelling van de ambtenaar-geneesheer niet zou volstaan. 

 

Vervolgens geven de verzoekende partijen aan dat de gedateerde medische stukken uit het dossier 

onmogelijk konden volstaan om een volledig beeld te krijgen en een juiste inschatting te maken van de 

actuele medische problematiek van de eerste verzoekende partij. Zij geven aan dat de ambtenaar-

geneesheer bijkomende onderzoeksdaden had moeten verrichten, en dat de noodzaak hieraan blijkt uit 

recentere medische attesten. Zij verwijzen naar het stuk 9 dat zij aan hun verzoekschrift toevoegden en 

waaruit zou blijken dat het actueel onmogelijk is voor de eerste verzoekende partij om te kunnen reizen. 

Met betrekking tot de bijkomende onderzoeksdaden wijst de Raad op hetgeen hij in dit verband hoger 

heeft vastgesteld. Met betrekking tot eventueel gedateerde medische stukken wijst de Raad erop dat het 

aan de verzoekende partijen zelf is om hun aanvraag te actualiseren. Zij geven in dit kader ook niet aan 

dat zij hun aanvraag zouden geactualiseerd hebben met bepaalde concrete stukken, maar dat de 

ambtenaar-geneesheer met deze stukken geen rekening zou hebben gehouden. Met betrekking tot het 

stuk 9 stelt de Raad vast dat dit een attest van 28 februari 2018 betreft van dokter R. D. Dit stuk dateert 

van na de bestreden beslissing van 29 januari 2018 (en van na het medisch advies van 19 januari 

2018), zodat de gemachtigde en de ambtenaar-geneesheer er onmogelijk rekening mee konden 

houden.  

 

Verder stellen de verzoekende partijen zeer algemeen dat de ambtenaar-geneesheer geen rekening 

heeft gehouden met alle medische attesten. Zij voeren aan dat, daar waar de ambtenaar-geneesheer 

voorhoudt dat de eerste verzoekende partij geen bewijs van arbeidsongeschiktheid aantoonde, uit “een 

medisch attest” blijkt dat hij in de onmogelijkheid verkeert om te werken, gelet op zijn psychologische 

toestand. Opnieuw moet de Raad vaststellen dat de verzoekende partijen niet concreet aangeven met 

welke medische attesten geen rekening zou zijn gehouden, en dat zij ook niet specifiëren op welk 

medisch attest zij in het kader van de arbeidsongeschiktheid precies doelen. Op deze manier kunnen zij 

dan ook niet aannemelijk maken dat de ambtenaar-geneesheer geen rekening zou hebben gehouden 

met alle stukken van het dossier of dat bepaalde van zijn vaststellingen ingaan tegen bepaalde stukken 

van het dossier. 

 

Ook betogen de verzoekende partijen dat de ambtenaar-geneesheer geen onderzoek heeft gevoerd 

naar het feit of de eerste verzoekende partij al dan niet terug kan reizen naar Rusland. Zij stellen dat uit 

“verschillende attesten” reeds is gebleken dat zij niet in de mogelijkheid is om de reizen, omwille van het 

“metaaldens voorwerp” ter hoogte van de rechter thoraxwand en omwille van haar psychologische 

toestand. Ter illustratie verwijzen de verzoekende partijen naar en citeren zij uit een medisch attest van 

dokter R. Opnieuw kan de Raad slechts vaststellen dat de verzoekende partijen niet concreet aangeven 

op welke “verschillende attesten” zij precies doelen en uit welk concreet attest van dokter R. van welke 

datum zij citeren. Op die manier kunnen de verzoekende partijen dan ook niet aannemelijk maken dat 

de ambtenaar-geneesheer in zijn medisch advies niet kon vaststellen dat er in de voorgelegde medische 

stukken geen medische tegenindicatie wordt vermeld om te reizen. Daar waar de verzoekende partijen 

nog stellen dat de onmogelijkheid tot reizen niet wordt weerlegd door “de verwerende partij”, verwijst de 

Raad, in de mate dat zij doelen op de verwerende partij in haar nota met opmerkingen, naar hetgeen hij 

in dit verband hoger reeds meermaals heeft vastgesteld. In de mate dat zij doelen op de ambtenaar-

geneesheer, herhaalt de Raad dat deze wel degelijk heeft vastgesteld dat er in de voorgelegde 

medische stukken geen medische tegenindicatie wordt vermeld om te reizen. 

 

Ten slotte voeren de verzoekende partijen een schending van het fair play-beginsel aan. Zij menen dat 

men moedwillig langer heeft gewacht om hun een attest van immatriculatie toe te kennen, ondanks 

uitdrukkelijk aandringen door hun raadsman, zodat dat zij onvoldoende tijd hadden om nieuwe medische 
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attesten aan te leveren aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Zij stellen dat zij pas op 11 januari 2018 

terug een leefloon genoten en pas op dat moment de medische onderzoeken konden betalen, terwijl de 

gemachtigde op 29 januari 2018 terug een nieuwe beslissing had genomen. De Raad benadrukt dat een 

schending van het fair play-beginsel vereist dat er in hoofde van de overheid sprake is van opzet, kwade 

trouw of moedwilligheid. De verzoekende partijen beperken zich tot een ongestaafde bewering dat 

sprake zou zijn van moedwilligheid en kunnen een schending van het fair play-beginsel dan ook niet 

aannemelijk maken. 

 

Gelet op het bovenstaande kunnen de verzoekende partijen een schending van de formele en materiele 

motiveringsplicht, van artikel 9ter van de vreemdelingenwet en van het zorgvuldigheidsbeginsel, het 

redelijkheidsbeginsel en het fair play-beginsel dan ook niet aannemelijk maken. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

3.3 De verzoekende partijen hebben geen gegrond middel aangevoerd dat kan leiden tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien augustus tweeduizend achttien door: 

 

mevr. I. VAN DEN BOSSCHE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 
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