
  

 

 

X Pagina 1 

 
 

 nr. 210 453 van 3 oktober 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. VANCRAEYNEST 

Avenue de Fidevoye 9 

5530 YVOIR 

  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, die verklaart van Russische nationaliteit te zijn, op 21 juni 2018 heeft 

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

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

van 18 april 2018 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf met 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 ontvankelijk, doch ongegrond wordt verklaard. 

 

Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 6 augustus 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

5 september 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat P. VANCRAEYNEST 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 19 april 2017 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf met 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 (hierna: de vreemdelingenwet). Op 16 augustus 2017 

wordt voormelde aanvraag onontvankelijk verklaard. Deze beslissing word op 28 februari 2018 door de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) vernietigd bij arrest met nummer 200 478. 
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Op 18 april 2018 wordt voormelde aanvraag ontvankelijk doch ongegrond verklaard. Deze beslissing 

wordt ter kennis gebracht aan verzoeker en betreft de bestreden beslissing waarvan de motivering luidt 

als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 19.04.2017 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door :  

 

A. R. R.R.Nr: (0)… Geboren te Urus-Martan op (…)1973 Nationaliteit: Russische Federatie  

Adres: (…) Lint  

 

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, deel ik u mee dat dit 

verzoek ontvankelijk doch ongegrond is.  

 

Reden:  

 

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.  

 

Overwegende dat na onderzoek door onze arts-adviseur (zie gesloten omslag, verslag dd. 16/04/2018), 

zij concludeerde dat de medische elementen die aangehaald werden door betrokkene niet weerhouden 

kunnen worden.  

 

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 

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. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 In een eerste middel voert verzoeker de schending aan 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), van de artikelen 9ter en 62 van de vreemdelingenwet en van de artikelen 119 en 124 van de 

Code van de Geneeskundige Plichtenleer. 

 

Ter adstruering van het eerste middel zet verzoeker het volgende uiteen: 

 

“Overwegende dat verzoeker een eerste middel neemt van de schending van artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijk motivering van de bestuurshandelingen, van artikelen 

9ter en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, evenals van artikelen 119 en 124 van de Code van 

geneeskundige plichtenleer. 

 

Dat artikel 119 van de Code van Geneeskundige Plichtenleer stelt dat: "De arts belast met een 

deskundig onderzoek naar de lichamelijke of geestelijke bekwaamheid of geschiktheid van een persoon 

of met om het even welk klinisch onderzoek, met de controle van een diagnose of met het toezicht op 

een behandeling, of nog met een onderzoek naar de medische prestaties voor rekening van een 
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verzekeringsinstelling, moet de bepalingen van deze Code naleven. Hij mag geen opdracht aanvaarden 

die tegen de medische ethiek indruist". 

 

Dat artikel 124 van de Code van Geneeskundige Plichtenleer stelt dat : « Wanneer deze artsen menen 

een diagnose te moeten stellen of een prognose te moeten maken, mogen zij slechts besluiten 

formuleren nadat zij de patiënt hebben gezien en persoonlijk hebben ondervraagd\ zelfs indien zij 

gespecialiseerde onderzoekingen hebben laten uitvoeren of over elementen beschikken die hen door 

andere artsen werden medegedeeld ». 

 

Dat de opdrachten toevertrouwd aan de raadgevende arts van tegenpartij in het kader van huidig 

beroep onbetwistbaar binnen het toepassingsgebied van het artikel 119 van de Code van 

Geneeskundige Plichtenleer vallen. 

 

Dat de raadgevende arts van de tegenpartij die zich onthouden heeft van verzoeker persoonlijk te 

ondervragen alvorens zijn advies bekend te maken bijgevolg artikelen 119 en 124 van de Code van 

Geneeskundige Plichtenleer geschonden heeft. 

 

Dat deze beschikkingen van de Code van Geneeskundige Plichtenleer anderzijds algemeen verbindend 

verklaard werden bij het Koninklijk Besluit van 26 maart 2014 betreffende de algemene voorwaarden die 

gelden voor de uitoefening van alle niet- conventionele praktijken gepubliceerd op 12 mei 2014 dat stelt 

dat "Beoefenaars die ook arts zijn dienen de code van geneeskundige plichtenleer te volgen". 

 

Dat de adviserende arts van tegenpartij in het kader van zijn opdracht de Code van Geneeskundige 

Plichtenleer dus dient na te leven, quod non. 

 

Dat artikel 9ter, eerste paragraaf, lid 5 van de wet van 15 december 1980 anderzijds stelt dat "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 ». 

 

Dat de raadgevende arts van tegenpartij bijgevolg de mogelijkheid had verzoeker zelf te onderzoeken 

alvorens zijn advies bekend te maken, quod non. 

 

Dat de raadgevende arts verzoeker had moeten onderzoeken alvorens zijn advies 

te geven. 

 

Dat de bestreden beslissing, die een dergelijke maatregel niet genomen heeft dus niet naar behoren 

gemotiveerd kan zijn in de zin van de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen. 

 

Dat deze beschikkingen gelezen moeten worden in het licht van arrest van de C JUE ABDIDA dat de 

effectiviteit oplegt wat de behandeling van de aanvragen tot machtiging tot verblijf 9ter betreft. 

 

Dat het medisch advies van de raadgevende arts van tegenpartij bijgevolg duidelijk onwettig is. 

 

Dat gezien tegenpartij de bestreden beslissing op een onwettige beslissing grondt, de bestreden 

beslissing ook duidelijk onwettig is. 

 

Dat de in het middel beoogde beschikkingen dus duidelijk geschonden worden. 

 

Dat het middel oprecht is.” 

  

2.2  In een tweede middel voert verzoeker opnieuw de schending aan van de artikelen 9ter en 62 van de 

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

 

Verzoeker licht dit middel toe als volgt: 

  

 “- Tweede middel 
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Overwegende dat verzoeker een tweede middel neemt van de schending van artikelen 9ter en 62 van 

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

de verwijdering van de vreemdelingen, evenals van artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 

 

Eerste lid : de ernst van de aandoening 

 

Overwegende dat het standaard medisch getuigschrift meldt dat verzoeker lijdt aan een « syndrome 

myélodysplasique de gravité importante ». 

 

Dat zijn gezondheidsprobleem regelmatig bloedtransfusies vereist. 

 

Dat verzoeker op 4 juni 2017 gehospitaliseerd werd. 

 

Dat verzoeker in geval van stopzetting van de behandeling zal sterven. 

 

Dat Dr. G., wat de medische follow-up betreft, meldt: «suivi médical tres rapproché est indispensable.» 

 

Dat hoewel tegenpartij eerst de ernst van de aandoening waaraan verzoeker lijdt in twijfel trok, het thans 

niet meer het geval is. 

 

Dat tegenpartij de ernst van de aandoening waaraan verzoeker lijdt, die in ieder geval onbetwistbaar is, 

geenszins in twijfel trekt. 

 

Tweede lid : de beschikbaarheid van de geneesmiddelen 

 

Overwegende dat tegenpartij zich ertoe beperkt te beweren dat de gezondheidszorgen evenals de 

geneesmiddelen in het land van herkomst van verzoekers beschikbaar zijn. 

 

Dat deze loutere bewering niet toestaat de bestreden beslissing te motiveren overeenkomstig het 

wettelijk voorschrift van hierboven vermelde beschikkingen. 

 

Dat de raadgevende arts van tegenpartij slechts informaties afkomstig van de databank MedCOI indient. 

 

Dat de geneesmiddelen en de gezondheidszorgen volgens de ambtenaar geneesheer in RUSLAND 

beschikbaar zijn. 

 

Dat deze website de werkelijkheid echter niet weerspiegelt en geenszins toestaat zich van de werkelijke 

beschikbaarheid van de geneesmiddelen op de Russische markt te verzekeren. 

 

Dat talrijke ziekenhuizen en klinieken volgens de ambtenaar-geneesheer in RUSLAND bovendien 

beschikbaar zijn, en dat een neurologische behandeling mogelijk is. 

 

Dat ten eerste echter vastgesteld dient te worden dat de in het medisch advies vermelde website 

verwijst naar meerdere ziekenhuizen gelegen in MOSKOU, SINT- PETERSBURG, PSKOV, VELIKIE, 

LUKI, VLADIVOSTOK en RYAZAN. 

 

Dat al deze steden zich in RUSLAND bevinden, ver van TS JETSJENIE waarvan verzoekers afkomstig 

zijn (meer dan 1800 km van GOYTY). 

Dat wat betreft de beschikbaarheid van de gezondheidszorgen in TS JETSJENIE, hoewel sommige 

gezondheidszorgen beschikbaar zouden zijn, tegenpartij geenszins aantoont dat zij voor verzoekers 

toegankelijk zijn (Zie infra). 

 

Dat de Tsjetsjenen niet overgebracht worden en zich niet kunnen begeven naar de ziekenhuizen die 

buiten TS JETSJENIE gelegen zijn. 

 

Dat de bestreden beslissing dus duidelijk niet goed gemotiveerd blijkt te zijn en bijgevolg de in het 

middel beoogde beschikkingen schendt. 
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Dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in een arrest van 25 november 2010 eraan herinnerd 

heeft dat « l'obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l 'autorité administrative doit permettre 

au destinataire de la décision de connaitre les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l 

'autorité ne soit toutefois tenue d'expliciter les motifs de ces motifs H suffit, par conséquent, que la 

décision fasse apparaitre de fagon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de 

permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, 

de pouvoir les contester dans le cadre d'un recours et, à la juridiction compétente, d'exercer son 

contrôle a ce sujet » (arrêt n° 51 577). 

 

Dat de gezondheidszorgen voor verzoekers in het land van herkomst dus duidelijk niet toegankelijk zijn. 

 

Dat het beginsel van uitdrukkelijke motivering in casu duidelijk geschonden wordt. 

 

Derde lid : de toegang tot de gezondheidszorgen en het bestaan van een systeem van een stelsel van 

sociale zekerheid 

 

Overwegende dat tegenpartij boven het bestaan van de zorgen in het land van herkomst de plicht heeft 

om na te gaan of deze voor verzoekers toegankelijk zijn. 

 

Dat in feite, « il appartient à l'autorité, saisie d'une demande d'autorisation de séjour pour motif médical, 

d'apprécier les circonstances de l'espèce et de procéder aux investigations nécessaires pour pouvoir se 

prononcer en parfaite connaissance de cause ; que s'interroger sur la possibilité pour un étranger de se 

faire soigner dans un pays donné n 'implique pas seulement de vérifier si l 'infrastructure hospitalière 

requise existe mais aussi de s 'assurer que l'étranger peut y avoir accès » (CE 113.245 du 04 décembre 

2002). 

 

Dat bij lezing van de bestreden beslissing vastgesteld dient te worden dat tegenpartij niet nagaat of de 

infrastructuren en de behandelingen die volgens haar bestaan voor verzoekers in geval van terugkeer 

werkelijk en gemakkelijk toegankelijk zullen zijn. 

 

Dat zij meldt dat de toegang tot de medische zorgen geen problemen stelt, gezien elke persoon er door 

bemiddeling van een verplichte ziekteverzekeringssysteem recht op heeft. 

 

Dat gezien verzoekers Russische staatsburgers zijn, zij zo volgens de raadgevende arts van tegenpartij 

door bemiddeling van een verplichte ziekte-verzekeringssysteem recht op de kosteloosheid van de 

medische zorgen zouden hebben. 

 

Dat tegenpartij zich op het verslag van 2014 grondt om te verklaren dat « la Fédération de Russie 

assure, dans la loi fédérale, la gratuité des services d'aide psychiatrique d'urgenees, de consultation et 

diagnostics, d'assistance psychoprophylactique et de réhabilitations(...) » 

 

Dat het hier nog om theorie gaat, gezien de wet dit voorziet. 

 

Dat zij integendeel van verzoeker vereist dat hij in concreto zou aantonen waarom de 

gezondheidszorgen voor hem niet toegankelijk zouden zijn. 

 

Dat deze informatie bovendien gegrond zijn op duidelijk te oude verslagen om in juni 2018 aan 

tegenpartij toe te staan een beslissing te nemen. 

 

Dat verzoekers zich in tegenstelling gronden op recente verslagen om aan te tonen dat de 

gezondheidszorgen voor hen niet beschikbaar zijn. 

 

Dat daarenboven rekening gehouden moet worden met de etnische origine van verzoekers, hetzij hun 

Tsjetsjeense origine. 

 

Dat dit element van bijzonder belang is voor het rekening houden met de effective toegankelijkheid van 

verzoekers tot de gezondheidszorgen in TSJETSJENIE. 

 

Dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dit precies verklaarde in het arrest dat de bestreden 

beslissing nietig verklaarde. 
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de santé est trés grave ». [...]». Force est de constater que ces éléments, relatifs à l'accessibilité des 

soins de santé en Russie aux patients d'origine tchéchène, n'ont nullement été rencontrés par l'avis du 

fonctionnaire médecin et, partant, Ie premier acte attaqué sur lequel celui-ci se fonde, les considérations 

figurant dans ledit_avis n'étant pas suffisantes à cet égard. 

 

(RvV, arrest nr. 178118, 22 november 2016, p.5)." 

 

Dat vastgesteld dient te worden dat dezelfde bezwaren tegen de bestreden beslissing geformuleerd 

kunnen worden. 

 

Dat de raadgevende geneesheer dus geenszins nagaat of de personen van Tsjetsjeense herkomst het 

slachtoffer van discriminaties zijn. 

 

Dat verzoekers in tegenstelling verschillende documenten indienden, aantonend hoezeer de rechten 

van de personen van Tsjetsjeense herkomst belemmerd zijn. 

 

Dat dit des te belangrijker is dat de raadgevende geneesheer van tegenpartij, betreffende de 

toegankelijkheid tot de gezondheidszorgen zich beperkt tot een toegankelijkheid tot de 

gezondheidszorgen in RUSLAND. 

 

Dat hij de situatie in TS JETSJENIE geenszins analyseert. 

 

Dat deze Rechtsmacht tegenpartij bij arrest van 22 november 2016 al had bestraft door haar te gelasten 

zich ervan te vergewissen dat de personen van Tsjetsjeense etnische herkomst de mogelijkheid hadden 

om toegang te krijgen tot een medische behandeling evenals dot de geneesheren-specialisten. 

 

Dat dit enige element volstaat om de nietigverklaring van de bestreden beslissing te rechtvaardigen. 

 

Dat het argument gegrond op de mogelijkheid om in RUSLAND te verhuizen niet in aanmerking 

genomen kan worden gezien, zoals gesteld door het hierboven vermeld arrest, rekening gehouden moet 

worden met de impact van de Tsjetsjeense herkomst van verzoekers op de beschikbaarheid en de 

toegankelijkheid van de gezondheidszorgen. 

 

Dat tegenpartij dit onderzoek niet verrichtte. 

 

Dat ten derde bij lezing van het document geciteerd door de raadgevende geneesheer van tegenpartij 

blijkt dat verzoeker in geen geval zal kunnen genieten over een verzekering die zijn medische kosten 

ten laste zou nemen. 

 

Dat dit blijkt bij lezing van het artikel geprezen door de raadgevende arts van 

tegenpartij. 

 

Dat verzoeker niet voldoet aan de voorwaarden om te kunnen genieten over een 

ziektekostenverzekering op basis van een toegang tot een rustpensioen... 

 

Dat om tot de ziektekostenverzekering voor werklozen recht te hebben, men tijdens de 12 laatste 

maanden men 26 weken voltijds moet hebben gewerkt. 

 

Dat dit niet het geval is gezien verzoekers sinds talrijke jaren in BELGIE verblijven. 

 

Dat ten vierde, dit verslag tegengesproken wordt door een documentatie geproduceerd door verzoekers. 

Dat het feit dat de Tsjetsjenen zo over een Russische ziekteverzekering zouden genieten slechts een 

theoretisch postulaat uitmaakt. 

 

Dat tegenpartij niet nagaat of dit beginsel op concrete wijze nageleefd en toegepast wordt. 

 

Dat de OS AR in de documentatie van 05 oktober 2011 ingediend door verzoekers bevestigt dat " la 

situation des soins de santé et plus particulièrement la question de l'accès aux soins de santé en Russie 

est problématique. Si officiellement,  toutes les personnes sont supposées recevoir les soins médicaux 

dont elles ont besoin de façon gratuite. dans la pratique, cela ne se réalise pas souvent\ 
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Dat het aangaan van deze ziekteverzekering inderdaad aan strenge en moeilijke uitvoerbare 

voorwaarden onderworpen is : men moet officieel op zijn verblijfplaats geregistreerd zijn en deze 

ziekteverzekering betalen. 

 

Dat betrokkene, eens deze voorwaarden vervuld, alleen toegang zal kunnen hebben tot de zorgen die 

op zijn verblijfplaats bestaan, en indien deze niet bestaan, zullen zij eventueel overgebracht kunnen 

worden. 

 

Dat de OSAR er echter aan toevoegt : «les patients originaires de TCHETCHENIE ne sont vas 

transférés dans d'autres villes et ce, même lorsque leur état de santé est très grave ». 

 

« Que, quand bien même, les soins seraient présents dans le lieu de résidence, les patients doivent, en 

outre, débourser des sommes excessives pour pouvoir être soignés. » 

 

Dat anderzijds uit een verslag van OSAR van 2015 blijkt dat de informele betalingen zich 

vermenigvuldigen « Corruption et paiements informels malgré l’assurance- maladie. La corruption est 

très largement répandue dans le secteur de la santé. et particulièrement dans le Caucase du Nord.24 

Selon les indications de l’ International Crisis Group de juin 2015, la Tchétchénie est en outre 

spécialement touchée par la corruption au sein du Caucase du Nord.25 Une personne de contact 

informait l’Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR en juin 2015. en faisant référence a des 

déclarations de membres du personnel d'un établissement médical en Tchétchénie. que des paiements 

informels doivent être versés dans toutes les institutions de santé en Tchétchénie. sans exception. 

Selon la personne de contact, ces circonstances s 'expliquent par la corruption systématique qui 

gagrène le système de santé tchétchène en profondeur. (...) Paiements informels indispensables en 

particulier pour les opérations et l'aide a Accouchement. Les paiements informels seraient courants, en 

particulier pour des services essentiels tels que les opérations ou l 'obstétrique. 33 L'International Crisis 

Group rapportait en juillet 2015 des douzaines de cas d'abus, d'incompétence et de corruption dans les 

services de maternité, entre autres en Tchétchénie. 34 Caucasian Knot mentionnait aussi en février 

2012 le cas de mères ayant porté plainte pour extorsion de fonds à l'encontre du personnel soignant 

dans les maisons de naissance tchétchènes. 35 Coût des médicaments souvent à la charge des 

patient-e-s. En général, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), les citoyennes et 

les citoyens russes, qu'ils soient as sur és à l'assurance-maladie obligatoire ou auprès d'une autre 

assurance, doivent supporter eux-mêmes les frais liés aux médicaments. 36 Les médicaments sont 

facturés en conséquence lors de traitements ambulatoires. 37 Les médicaments sont en revanche 

généralement administrés gratuitement lors de traitements stationnaires,38 de même qu 'en cas de 

soins médicaux d'urgence, dans les hôpitaux de 24 heures et dans les cliniques de jour. 39 Selon l 

'OIM, des exceptions à la prise en charge du cout des médicaments par les patient-e-s ne sont valables 

que pour des groupes de personne souffrant de maladies spécifiques et qui ont obtenu un soutien 

étatique pour un médicament. 40 Le ministre de la santé tchétchène confirmait également auprès du 

Danish Immigration Service au printemps 2014 à Grozny que des médicaments prescrits par des 

membres du corps médical pour certains groupes de personnes et des maladies définies sont remis 

gratuitement dans les 39pharmacies habilitées par l’Etat. 41 Selon différentes sources, ces 

médicaments gratuits42 ne sont cependant pas toujours disponibles, ce qui explique pourquoi ils 

doivent être achetés à leurs propres frais sur le marché libre. 43 L'approbation des demandes de 

soutien étatique mentionné précédemment ne pourrait en outre que très difficilement être obtenue pour 

un médicament moderne et cher. A défaut, un médicament moins couteux sera 

habituellementprescrit.44 Dans la pratique, les patient-e-s doivent souvent acheter leurs médicaments 

eux-mêmes, aussi lors de traitements stationnaires, en raison de l'absence partielle de médicaments, ou 

encore parée que la qualité des médicaments disponibles dans les hôpitaux n'a pas été évaluée comme 

digne de confiance par les patient-e-s. 45 Des coûts informels sont aussi à relever pour les 

médicaments. L'International Crisis Group indiquait le 7 juillet 2015 que les patient-e-s dans le Caucase 

du Nord devaient souvent avoir recours au paiement de pots-de-vin pour les médicaments et les 

traitements ». 

 

Dat de raadgevende geneesheer van tegenpartij zelf doet opmerken dat de gezondheidszorgen en de 

kosten van de geneesmiddelen van streek tot streek verschillen. 

 

Dat hij de kosten van de gezondheidszorgen en van de geneesmiddelen die verzoeker nodig heeft niet 

meldt. 

 

Dat de gezondheidszorgen voor verzoekers in het land van herkomst dus duidelijk niet toegankelijk zijn. 
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Dat het gezien zijn gezondheidstoestand onvoorstelbaar is dat verzoeker zou kunnen werken. 

 

Dat, dit meerdere opmerkingen vereist ten aanzien van de hulp die hij van zijn familie zou kunnen 

krijgen. 

 

Dat dit ten eerste aantoont dat verzoeker niet in aanmerking zal komen voor een sociale verzekering, 

zoals de raadgevende arts van tegenpartij het nochtans beweert. 

 

Dat verzoeker ten tweede geen contact meer heeft met zijn familie. 

 

Dat hoewel zijn familie hulp zou aanvaarden (hem te helpen (nv)), quod non, een dergelijke hulp maar 

tijdelijk zou kunnen zijn en dat zij hem gedurende zijn ganse leven niet zou kunnen helpen, terwijl de 

zorgen die aan verzoeker moeten worden verleend regelmatig, herhaald en levenslang voorgeschreven 

worden. 

 

Dat de bronnen van tegenpartij duidelijk verouderd zijn en niet overeenstemmen met de werkelijkheid. 

 

Dat tegenpartij, zonder de in het middel beoogde beschikkingen te schenden, dus het risico niet mocht 

nemen om verzoeker naar zijn land van herkomst terug te zenden en om hem tijdens meerdere 

maanden van zorgen te ontzeggen, wat voor hem fataal zou kunnen zijn.” 

 

2.3 Gelet op hun onderlinge verwevenheid worden de middelen samen behandeld. 

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de 

beslissing heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te 

stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en 

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

wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 19 maart 2004, nr. 129.466; RvS 21 juni 2004, nr. 

132.710). Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet. Het 

begrip ‘afdoende’ impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan 

het gewicht van de genomen beslissing. 

 

De Raad stelt vast dat in de bestreden beslissing duidelijk het determinerende motief wordt aangegeven 

op grond waarvan deze beslissing is genomen. Er wordt, met verwijzing naar artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet en een advies van een ambtenaar-geneesheer, immers geduid dat uit het 

voorgelegde medisch dossier niet kan worden afgeleid dat verzoeker lijdt aan een ziekte die een reëel 

risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit of aan een ziekte die 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 gewoonlijk verblijft.  

 

Het advies van de ambtenaar-geneesheer waarnaar in deze beslissing expliciet wordt verwezen, werd 

samen met deze beslissing aan verzoeker ter kennis gebracht en de inhoud ervan dient derhalve te 

worden geacht deel uit te maken van de motivering van de bestreden beslissing. De ambtenaar-

geneesheer licht in zijn verslag tevens de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de medische 

behandeling en opvolging toe in de Russische federatie. Hij geeft tevens zijn visie weer omtrent de 

mogelijkheid tot reizen en de nood aan mantelzorg. De ambtenaar-geneesheer besluit dat er vanuit 

medisch standpunt dan ook geen bezwaar is tegen een terugkeer naar het herkomstland, de Russische 

Federatie. 

 

Deze motivering is pertinent en draagkrachtig. Het laat verzoeker toe zijn rechtsmiddelen met kennis 

van zaken aan te wenden. 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). Een 

schending van de formele motiveringsplicht wordt niet aangetoond. 

 

In de mate dat verzoeker aangeeft het niet eens te zijn, voert hij de schending aan van de materiële 

motiveringsplicht. In dit kader dient te worden benadrukt dat het bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht niet tot de bevoegdheid van de Raad behoort 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 van deze aanvraag is uitgegaan van de juiste 
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feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot 

haar besluit is kunnen komen.  

 

Voormelde schending moet in casu worden onderzocht in het raam van de toepassing van de 

bepalingen van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, waarvan verzoeker eveneens de schending 

aanvoert. 

 

Artikel 9ter, § 1 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“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.” 

 

Artikel 9ter van de vreemdelingenwet voorziet derhalve in twee situaties waarbij een vreemdeling om 

medische redenen tot een verblijf in het Rijk kan worden gemachtigd. In eerste instantie kan een 

verblijfsmachtiging worden toegestaan indien de aanvrager aantoont dat een terugkeer op zich naar zijn 

land van herkomst niet kan zonder zijn leven of fysieke integriteit in het gedrang te brengen (Parl.St. 

Kamer, 2005-06, nr. 2478/001, 34) en er dus “een onmogelijkheid om te reizen” bestaat (Parl.St. Kamer 

2005-06, nr. 2478/008, 137-138). Het betreft hier dus vreemdelingen “die omwille van een ziekte of 

wegens hun fysieke toestand niet meer kunnen terugkeren naar hun land van herkomst” en die zich 

voorheen verplicht zagen om een verblijfsaanvraag in te dienen via het toenmalige artikel 9, derde lid 

van de vreemdelingenwet (Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 2478/008, 9). Daarnaast voorziet de wetgever 

ook dat een vreemdeling voor wie de terugreis op zich geen reëel risico voor zijn leven of fysieke 

integriteit met zich meebrengt tot een verblijf om medische redenen kan worden gemachtigd indien er 

geen adequate behandeling voor zijn medisch probleem bestaat in zijn land van herkomst en hij 

hierdoor in een situatie dreigt terecht te komen die als onmenselijk en vernederend dient te worden 

beschouwd. Het spreekt voor zich dat hierbij in regel zal dienen te worden onderzocht of het mogelijk is 

om een ziekte te laten behandelen in het land van herkomst en of de effectieve toegang tot een 

behandeling van deze ziekte in het land van herkomst van een vreemdeling voldoende is gegarandeerd 

(Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 2478/001, 35 en Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 2478/008, 137-138). Een 

dergelijk onderzoek is evenwel niet vereist indien uit de aard van de aandoening zelf – een aandoening 

die niet ernstig is of die geen behandeling vereist – kan worden afgeleid dat er geen reëel risico op een 

onmenselijke of vernederende behandeling bestaat.   

 

Zoals hoger gesteld, verklaarde de gemachtigde van de staatssecretaris in casu de aanvraag tot 

verblijfsmachtiging van verzoeker ontvankelijk, doch ongegrond met toepassing van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet op grond dat niet blijkt dat verzoeker op zodanige wijze aan een aandoening lijdt dat 

deze een ernstig risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit en geen reëel risico op een 

onmenselijke of vernederende behandeling, gezien opvolging en behandeling beschikbaar zijn in de 

Russische federatie. Er wordt hierbij verwezen naar een medisch advies opgesteld door de ambtenaar-

geneesheer op 16 april 2018, hetgeen luidt als volgt: 

 

“NAAM: A., R. (R.R.: …)  

Mannelijk  

nationaliteit: Russische Federatie 

geboren te Urus-Martan op (…)1973  

adres: (…) LINT 

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

In het kader van zijn aanvraag om machtiging lot verblijf, bij onze diensten ingediend op 19-4-2017  

 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken:  
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 Standaard medisch getuigschrift (SMG) van Dr. G., huisarts, met de diagnose van 

myelodysplastisch syndroom met de nood van bloedtransfusie. Er wordt vermeld dat er een 

mergpunctie gepland is op 4-6-2017 ;  

 Bevestiging van afspraak op de dienst hematologie op 4-4-2017 

 Verslag van hematologie d.d. 9-3-2018 met als diagnose hypoplastisch myelodysplastisch 

syndroom met diepe cytopenieën met nood aan transfusie en mogelijks allotransplantatie in 

de toekomst. Medicatie heden Zolpidem en Tribvit 

 Bloedname d.d. 9-3-2018 

 Attest van opname dagkliniek van 11-1-2018 voor transfusie. (planning om de 2 weken)  

 

Het betreft hier een man van 44 jaar uit de Russische Federatie die aan een "myelodysplastisch 

syndroom" lijdt en nood heeft aan bloedtransfusies. Als diagnose wordt in de laatste consultatie 

hypoplastisch myelodysplastisch syndroom met diepe cytopenieën met nood aan transfusie en 

mogelijks allotransplantatie in de toekomst vermeld. Als medicatie neemt hij heden ook slaapmedicatie 

type Zolpidem en Tribvit (vitamine B preparaat.)  

 

Uit het dossier kunnen we niet weerhouden dat betrokkene ongeschikt is voor de reizen of dat hij 

mantelzorg nodig heeft.  

 

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 van 20-3-2018 met het unieke referentienummer 10914  

  - Aanvraag Medcoi van 1-4-2018 met het unieke referentienummer 10972  

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat de behandeling en de medische opvolging, inclusief 

het toedienen van bloedproducten beschikbaar is in de Russische federatie. Opvolging door 

hematologen en oncologen is eveneens verzekerd, evenals de mogelijkheid van 

beenmergtransplantatie.  

 

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-systeem of een openbaar systeem gaan, een staatsprogramma, 

internationale samenwerking, een ziektekostenverzekering, een ziekenfonds.... Het gaat dus om een 

systeem 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 systeem vergelijkbaar is met het systeem dat in 

België bestaat. Deze vergelijking zou tot gevolg hebben dat een verblijfsrecht zou worden toegekend 

aan elke persoon wiens systeem voor de toegang tot zorgverlening van minder goede kwaliteit zou zijn 

dan het systeem in België. Dit zou niet in overeenstemming zijn met de belangrijkste doelstelling van de 

verificaties op het gebied van de toegang tot de zorgverlening, namelijk zich ervan verzekeren dat deze 

zorgverlening in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft toegankelijk is voor de aanvrager.  

 

De Russische Federatie erfde zijn gezondheidssysteem van de vroegere USSR, namelijk het Semashko 

systeem. Het principe van dit systeem was een universele toegang tot de gezondheidszorgen zonder de 

minste kost. Het was een zeer hiërarchisch gestructureerd systeem met centra op alle politieke en 

administratieve niveaus. De financiering kwam van centraal evenals de planning en het 

personeelsbeleid. Evenwel na het uiteenvallen van de USSR evolueerde het systeem meer naar een 

gezondheidszorg met meer aandacht voor de algemene arts, met een focus op de ambulante zorg 

waarin de patiënt zelf een keuze kon maken en zijn weg diende te vinden. 

Ondanks deze verandering blijft de gezondheidszorg nog zeer hiërarchisch georganiseerd; op federaal 

niveau wordt de zorg centraal geregeld door het Ministerie van Volksgezondheid samen met de federale 

toezicht organisaties zoals de federale dienst voor consumentenrechten, bescherming en welvaart, de 

federale dienst voor toezicht op de gezondheidszorg en sociale ontwikkeling, en het federaal 

gezondheidsfonds.  
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Op gebied van de verzekering zijn er 2 types van verzekering: de verplichte verzekering en deze op 

vrijwillige basis. Door de verplichte verzekering heeft elke inwoner van de Russische Federatie recht op 

gratis zorg. Dit recht is vastgelegd in de grondwet( art 39 en 41 )3 De verplichte verzekering dekt de 

meeste aandoeningen. Ondanks het feit dat veel artsen nu in private praktijken werken worden 

overeenkomsten gesloten zodat de patiënten hun zorg terug betaald krijgen, of toch het grootste deel.4 

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 sociale zekerheid bestaat er eveneens een invaliditeitsvergoeding (vergoeding bij ziekte) 

die tijdelijk en eventueel bij blijvende letsels invaliditeit dekt en voorziet in een vervangingsinkomen. 

Pensioenen zijn eveneens in de sociale zekerheid begrepen 

 

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

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

medicatie zoals morfine en opoïde analgetica (tramadol), zijn verkrijgbaar in gecontroleerde 

omstandigheden en alleen in openbare apotheken die daarvoor een licentie nodig hebben. 

Specifiek voor betrokkene:  

In de verplichte verzekering zijn de ziektes van het bloed en de bloedvormende organen vervat en dus 

de zorg volledig gedekt door de verzekering. 

 

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 oorsprong. Niets laat derhalve toe te concluderen dat zij niet zou kunnen instaan voor de 

kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp.  

 

Betrokkene heeft in zijn thuisland nog een uitgebreide familie, namelijk een echtgenote, ouders en 

kinderen en broers en zussen. Het lijkt dus zeer onwaarschijnlijk dat hij niet op hen beroep zou kunnen 

doen bij terugkeer voor eventuele hulp, onderdak of financiële steun,  

 

Niets verhindert betrokkene 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-integratiefonds 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 inkomensgenererende activiteiten. Re-integratiebijstand 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:  

Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat het myeloplastisch syndroom bij de 

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

inhouden voor zijn leven of fysieke integriteit indien dit niet adequaat behandeld en opgevolgd wordt, 

geen reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien behandeling en 

opvolging beschikbaar en toegankelijk zijn in de Russische federatie  

 

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

herkomstland, de Russische Federatie.” 

 

Verzoeker voert de schending aan van de artikelen 119 en 124 van de Code van Geneeskundige 

Plichtenleer. Hierbij wordt opgemerkt dat deze Code als doel heeft de geneesheren een gids of leidraad 

aan te reiken om hun beroep op een professionele, waardige en respectvolle manier in te vullen en uit te 

oefenen. Voor de patiënten en hun omgeving vormt de Code van de Geneeskundige Plichtenleer een 

waarborg dat gestreefd wordt naar een correcte en integere uitoefening van de geneeskunst. Zoals 

verzoeker lijkt te erkennen, werd de Code van de Geneeskundige Plichtenleer evenwel nooit als 

algemeen bindend verklaard, noch vermag de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren door 

middel van de adviezen bindende regels opleggen. Er wordt voorts op gewezen dat de Raad geen 

wettigheidscontrole kan uitoefenen inzake een medische deontologische code die een gids of leidraad 

betreft en disciplinaire gedragsregels omvat en geen wetgeving noch juridisch bindende norm uitmaakt. 
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De in de medische deontologische code geopperde disciplinaire principes, voorschriften en 

gedragsregels maken nog geen afdwingbare wetgeving uit, zodat verzoeker zich hierop niet kan 

beroepen om de onwettigheid van de bestreden beslissing aan te voeren. Een eventuele niet-naleving 

van een disciplinaire ‘code’ vervat in de geneeskundige plichtenleer kan niet tot de onwettigheid van de 

bestreden beslissing leiden. In dit kader herhaalt de Raad dat – onder meer wat betreft het inwinnen van 

advies bij de behandelende arts en de onderzoeksmogelijkheid – ook niet wordt aangetoond dat 

onzorgvuldig zou zijn gehandeld.  

 

Verzoeker betoogt tevens onder verwijzing naar artikel 9ter van de vreemdelingenwet en het arrest Cjue 

Abdida dat de ambtenaar-geneesheer over de mogelijkheid beschikt verzoeker voorafgaand aan zijn 

advies te onderzoeken. 

 

Artikel 9ter, § 1, vijfde lid van de vreemdelingenwet voorziet inderdaad in de mogelijkheid voor de 

ambtenaar-geneesheer om, indien hij dit nodig acht, de vreemdeling te onderzoeken of een bijkomend 

advies in te winnen van deskundigen. Het betreft hier evenwel een mogelijkheid, en geen verplichting. 

Het is de ambtenaar-geneesheer aldus toegestaan om zich voor zijn advies louter te baseren op de 

neergelegde medische attesten zonder een eigen medisch onderzoek te voeren of zonder een 

bijkomend advies van een deskundige te vragen indien hij van mening is dat hij ook zonder dergelijk 

eigen onderzoek of zonder dergelijk advies een onderbouwd advies kan geven. Uit de tekst van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet kan geenszins een verplichting worden afgeleid om verzoeker aan een 

medisch onderzoek te onderwerpen of te horen. Het onderzoek en de appreciatie van de door de 

vreemdeling aangebrachte medische elementen, inclusief de medische attesten die worden voorgelegd 

bij de aanvraag, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de ambtenaar-geneesheer die hierbij 

volledig wordt vrijgelaten. De ambtenaar-geneesheer is dan ook niet verplicht om in zijn advies te 

motiveren waarom hij het niet nodig acht de vreemdeling aan een verder onderzoek te onderwerpen of 

te horen. Verzoeker blijft dan ook in gebreke te duiden op welke concrete grond alsnog vereist was dat 

de ambtenaar-geneesheer overging tot een persoonlijk onderzoek van verzoeker. Bovendien toont 

verzoeker niet in concreto aan dat de feitelijke elementen die aan de grondslag lagen van het 

vernoemde arrest, kunnen worden vergeleken met de feiten die onderhavige zaak kenmerken. 

 

Verder zet verzoeker onder verwijzing naar de verklaring van dokter G. uiteen dat hij lijdt aan een 

“Syndrome Myélodysplasique de gravité importante”, een gezondheidsprobleem dat regelmatig 

bloedtransfusies vereist, dat hij op 4 juni 2017 gehospitaliseerd werd en dat hij in geval van stopzetting 

van de behandeling zal sterven. Uit het medisch verslag van de ambtenaar-geneesheer blijkt dat de 

ambtenaar-geneesheer onder meer onder verwijzing naar de vaststellingen van voormelde 

behandelende arts en de daarin geplande mergpunctie op 4 juni 2017, uiteenzet dat verzoeker 

inderdaad lijdt aan een "myelodysplastisch syndroom" en dat hij nood heeft aan bloedtransfusies. Meer 

specifiek geeft de ambtenaar-geneesheer aan dat als diagnose tijdens de laatste consultatie 

“hypoplastisch myelodysplastisch syndroom met diepe cytopenieën met nood aan transfusie en 

mogelijks allotransplantatie in de toekomst” wordt vermeld en dat verzoeker als medicatie heden ook 

slaapmedicatie type Zolpidem en Tribvit (vitamine B preparaat) neemt. Verzoeker erkent dat de 

ambtenaar-geneesheer de (ernst van de) aandoening waaraan hij lijdt niet in twijfel trekt, zodat dit niet 

ter discussie staat. 

 

Wel hekelt verzoeker het gebruik van de databank MedCOI waaruit zou blijken dat de 

gezondheidszorgen evenals de geneesmiddelen in het land van herkomst beschikbaar zijn. Hij meent 

dat deze website de werkelijkheid niet weerspiegelt en geenszins toestaat zich van de werkelijke 

beschikbaarheid van de geneesmiddelen op de Russische markt te verzekeren. Omtrent de databank 

MedCOI, verduidelijkt de Raad dat dient te worden verwezen naar voetnoot (1) van het advies, waarin 

wordt uiteengezet dat het MedCOI-project een initiatief is van de Nederlandse Immigratie- en 

Naturalisatiedienst, Bureau Medische Advisering (BMA), heden 15 partners telt (14 Europese landen en 

het International Centre for Migration Policy Development) en gefinancierd wordt door het European 

Asylum, Migration and Integration Fund. Lokale artsen die in het land van herkomst werken, waarvan de 

identiteit beschermd wordt, werden uitgekozen door ambtenaren van het Nederlandse Ministerie van 

Buitenlandse Zaken via haar ambassades in het buitenland op basis van vooraf vastgelegde 

selectiecriteria: betrouwbaarheid, over een medisch professioneel netwerk in het land van herkomst 

beschikken, in het land van herkomst wonen en werken, over talenkennis beschikken en meer 

praktische criteria, zoals communicatiemogelijkheden en over voldoende tijd beschikken om de 

aanvragen te verwerken. Deze artsen werden gecontracteerd door het BMA in Nederland om informatie 

te verstrekken over de beschikbaarheid van medische behandelingen in de landen waar zij verbleven. 

De identiteit van de lokale artsen wordt om veiligheidsredenen beschermd. De persoonlijke gegevens en 
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CV's van de lokale artsen zijn gekend door het BMA en het Ministerie van Buitenlandse Zaken in 

Nederland. De exacte specialisatie van de lokale arts is irrelevant omdat één van de selectiecriteria hun 

medisch professioneel netwerk in het land van herkomst is. Op deze manier kunnen zij vragen over 

eender welke medische specialisatie beantwoorden. De medische informatie die door International 

SOS, Allianz Global Assistance en de lokaal gecontracteerde artsen wordt verstrekt, wordt beoordeeld 

door de artsen van het BMA. Verzoeker kan dan ook niet worden bijgetreden waar hij de informatie 

gehaald uit voornoemde databank als beweringen of niet-onderbouwd lijkt te beschouwen en een 

verwijzing ernaar niet zou volstaan. Verzoeker uit slechts holle beweringen waarmee hij de informatie uit 

de medCOI-databank niet aan het wankelen kan brengen. 

 

Waar verzoeker stelt dat wordt verwezen naar meerdere ziekenhuizen gelegen in Moskou, Sint-

Petersburg, Pskov, Velikie, Luki, Vladivostok en Ryazan, zijnde steden in Rusland ver van Tsjetsjenië 

en meer dan 1800 kilometer van Goyty benadrukt de Raad dat uit de bewoordingen van artikel 9ter van 

de vreemdelingenwet volgt dat in beginsel slechts dient vast te staan dat er een adequate behandeling 

mogelijk is in “het land van herkomst” en niet in de regio van herkomst in het betreffende land zodat 

verzoeker zijn kritiek niet dienstig is aangezien Tsjetsjenië deel uitmaakt van de Russische federatie. 

Verzoeker kan dan ook niet worden bijgetreden in de stelling verderop in zijn betoog dat rekening moet 

worden gehouden met de effectieve toegankelijkheid tot de gezondheidszorgen in Tsjetsjenië of waar hij 

hekelt dat de situatie in Tsjetsjenië niet zou zijn onderzocht of geanalyseerd. De ambtenaar-geneesheer 

stelt bovendien vast dat uit het dossier niet blijkt dat verzoeker ongeschikt is om te reizen, hetgeen 

verzoeker niet weerlegt.  

 

Verderop in het middel, betoogt verzoeker dat geenszins wordt aangetoond dat de gezondheidszorgen 

voor verzoeker werkelijk en gemakkelijk toegankelijk zijn. Ook meent verzoeker dat gesteund werd op te 

oude verslagen en hij zich integendeel steunt op recente verslagen om aan te tonen dat de 

gezondheidszorgen voor hem niet beschikbaar zijn.  

 

Nochtans stelt de Raad vast dat uit het medisch advies blijkt dat de ambtenaar-geneesheer, na te 

hebben uiteengezet dat een verblijfstitel niet enkel kan worden afgegeven op basis van het feit dat de 

toegankelijkheid van de behandeling in het land van onthaal en het land van herkomst sterk uiteen kan 

lopen en dat de belangrijkste doelstelling erin bestaat zich ervan te verzekeren dat de zorgverlening in 

het land van herkomst of het land waar verzoeker verblijft voor hem toegankelijk is, de herkomst en de 

organisatie van het gezondheidssysteem en de gezondheidszorg in de Russische Federatie, het 

verzekeringssysteem en de sociale zekerheid, en de verkrijgbaarheid van medicatie bespreekt. Nadien 

gaat de ambtenaar-geneesheer in op de specifieke situatie van verzoeker waarbij hij uiteenzet dat de 

ziektes van het bloed en bloedvormende organen vervat zitten in de verplichte verzekering en de zorg 

dus volledig gedekt wordt door de verzekering. Verder stelt hij vast dat verzoeker geen bewijs van 

(algemene) arbeidsongeschiktheid voorlegt, dat er bovendien geen elementen in het dossier zijn die 

erop wijzen dat verzoeker geen toegang zou hebben tot de arbeidsmarkt in zijn land van oorsprong en 

dat derhalve niets toelaat te concluderen dat hij niet zou kunnen instaan voor de kosten die gepaard 

gaan met de noodzakelijke hulp. Tot slot geeft de ambtenaar-geneesheer aan om welke reden hij van 

oordeel is dat het onwaarschijnlijk is dat verzoeker geen beroep kan doen op zijn uitgebreide familie 

voor eventuele hulp, onderdak of financiële steun en zet hij de mogelijkheden uiteen om beroep te doen 

op de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Verzoeker kan dan ook niet worden bijgetreden in 

de mate dat hij meent dat geen individueel onderzoek werd gevoerd naar de toegankelijkheid van de 

zorgen en de opvolging in het land van herkomst en evenmin waar hij voorhoudt dat het om theorie zou 

gaan. Ook in zijn betoog dat op bronnen wordt gesteund die te oud zouden zijn, kan hij niet worden 

gevolgd. Waar verzoeker verwijst naar “het verslag van 2014”, “(…) te oude verslagen om aan te tonen 

dat dat de gezondheidszorgen voor hen niet beschikbaar zijn” en stelt “Dat verzoekers zich in 

tegenstelling gronden op recente verslagen (…)” laat hij telkens na in concreto aan te duiden op welk 

verslag hij doelt. Het komt de Raad niet toe de argumenten te destilleren. Verzoeker toont niet met 

concrete elementen aan dat hij omwille van zijn Tsjetsjeense origine geen toegang zou hebben tot de 

medische zorgen en medicatie noodzakelijk voor zijn specifieke aandoening. De Raad merkt hierbij 

tevens op dat waar verzoeker doorheen zijn verzoekschrift verwijst naar rechtspraak van de Raad, deze 

arresten in de continentale rechtstraditie geen precedentenwaarde kennen.  

 

Verzoeker legt vervolgens de nadruk op het feit dat hij van Tsjetsjeense herkomst is en meent dat de 

ambtenaar-geneesheer geenszins nagaat of personen van deze herkomst het slachtoffer van 

discriminaties zijn. Opnieuw verwijst verzoeker naar “verschillende documenten” die hij zou hebben 

aangebracht en die zouden aantonen dat de rechten van personen met een Tsjetsjeens herkomst 

zouden belemmerd zijn, zonder aan te duiden uit welke documenten, laat staan op welke manier dit zou 
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blijken. Waar verzoeker opnieuw verwijst naar rechtspraak van de Raad, meer bepaald een arrest van 

22 november 2016 herhaalt de Raad dat zijn arresten in de continentale rechtstraditie geen 

precedentenwerking kennen. Bovendien toont verzoeker niet aan zich in identieke omstandigheden te 

bevinden – hij houdt het opnieuw op loutere beweringen – en dient elke zaak individueel te worden 

beoordeeld. Verzoeker kan dan ook allerminst voorhouden dat “dit enige element volstaat om de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing te rechtvaardigen”. Waar hij uit voormeld arrest munitie put 

om te stellen dat het argument gegrond op de mogelijkheid om in Rusland te verhuizen niet in 

aanmerking komt, kan hetzelfde worden vastgesteld: verzoeker toont niet aan dat hij zich in een 

identieke situatie bevindt, laat staan dat hij zijn onmogelijkheid tot verhuizen aantoont. Bovendien dient 

herhaald te worden dat waar de ambtenaar-geneesheer vaststelt dat er geen tegenindicatie blijkt om te 

reizen, verzoeker hierop niet ingaat, noch het tegendeel aantoont. 

 

Opnieuw vervalt verzoeker in het uiten van algemene kritiek met gebrek aan enige concrete duiding 

waar hij betoogt “Dat ten derde bij lezing van het document geciteerd door de raadgevende geneesheer 

van tegenpartij blijkt dat verzoeker in geen geval zal kunnen genieten over een verzekering die zijn 

medische kosten ten laste zou nemen. Dat dit blijkt bij lezing van het artikel geprezen door de 

raadgevende arts van tegenpartij. (…) Dat ten vierde, dit verslag tegengesproken wordt door een 

documentatie geproduceerd door verzoekers.” Waar verzoeker meent dat hij niet voldoet aan de 

voorwaarden om te kunnen genieten van een ziektekostenverzekering op basis van een toegang tot een 

rustpensioen, verwijst naar de voorwaarden voor werklozen en stelt dat hij sinds talrijke jaren in België 

verblijft, wijst de Raad er bovendien op dat verzoeker – nog daargelaten de vraag of hij hiermee 

weerlegt dat hij geen bewijs van (algemene) arbeidsongeschiktheid heeft voorgelegd – de motieven dat 

hij een beroep kan doen op zijn uitgebreide familie en de IOM, niet aan het wankelen brengt. Verzoeker 

beperkt zich immers opnieuw tot een algemeen betoog dat “het gezien zijn gezondheidstoestand 

onvoorstelbaar is dat verzoeker zou kunnen werken. Dat, dit meerdere opmerkingen vereist ten aanzien 

van de hulp die hij van zijn familie zou kunnen krijgen. Dat dit ten eerste aantoont dat verzoeker niet in 

aanmerking zal komen voor een sociale verzekering, zoals de raadgevende arts van tegenpartij het 

nochtans beweert. Dat verzoeker ten tweede geen contact meer heeft met zijn familie. Dat hoewel zijn 

familie hulp zou aanvaarden (hem te helpen (nv)), quod non, een dergelijke hulp maar tijdelijk zou 

kunnen zijn en dat zij hem gedurende zijn ganse leven niet zou kunnen helpen, terwijl de zorgen die aan 

verzoeker moeten worden verleend regelmatig, herhaald en levenslang voorgeschreven worden.” 

zonder staving ervan. Bovendien blijkt uit de motieven van de ambtenaar-geneesheer niet dat, doordat 

de ambtenaar-geneesheer verwijst naar verschillende mogelijkheden, het zou aangetoond zijn dat 

verzoeker niet in aanmerking zal komen voor een sociale verzekering. Verzoeker keert andermaal de 

bewijslast om. Verzoeker kan ook niet ernstig voorhouden dat de arts-adviseur zich op verouderde 

bronnen baseert. Uit de op 5 april 2018 geconsulteerde bronnen blijkt niet dat personen afkomstig van 

Tsjetsjenië geen toegang zouden hebben tot de in Rusland aanwezige gezondheidszorg. Een verwijzing 

naar een verslag van 2011, die in algemene bewoordingen is opgesteld, zonder bronvermelding, doet 

aan het voorgaande geen afbreuk. Ook de verwijzing door verzoeker naar een rapport van 2015 

betreffende de informele betalingen doet geen afbreuk aan het gegeven dat de nodige medicatie en 

behandeling beschikbaar en toegankelijk zijn in het land van herkomst en verzoeker desnoods beroep 

kan doen op zijn uitgebreide familie en de IOM.  

  

Verzoeker gaat nog in op de kostprijs van de gezondheidszorgen en de geneesmiddelen. Deze zouden 

van streek tot streek verschillen en de ambtenaar-geneesheer meldt de kosten van de zorgen en 

geneesmiddelen die verzoeker nodig heeft, niet. De Raad benadrukt echter dat artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet op zich niet oplegt dat de ambtenaar-geneesheer steevast een concrete raming zou 

moeten maken van de kostprijs van de benodigde zorgen in het herkomstland, zoals verzoeker lijkt voor 

te houden. Wel moet redelijkerwijze kunnen worden aangenomen dat verzoeker toegang zal hebben tot 

de nodige medische zorgen. Bovendien stelt de arts-adviseur uitdrukkelijk het volgende “Specifiek voor 

betrokkene: In de verplichte verzekering zijn de ziektes van het bloed en de bloedvormende organen 

vervat en dus de zorg volledig gedekt door de verzekering.” Gelet op het gevoerde onderzoek naar de 

beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de zorgen en de opvolging in het land van herkomst, is 

hieraan in casu voldaan. 

 

Waar verzoeker in fine van zijn verzoekschrift nog betoogt dat het risico niet mocht worden genomen om 

verzoeker naar zijn land van herkomst terug te zenden en om hem tijdens meerdere maanden zorgen te 

ontzeggen, wat voor hem fataal zou zijn, benadrukt de Raad dat de bestreden beslissing geen 

verwijderingsmaatregeling in zich draagt, laat staan dat hij reeds zou zijn teruggezonden, zoals 

verzoeker lijkt te formuleren. Gelet op de resultaten van het gevoerde onderzoek naar de 
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beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de zorgen en de opvolging in het land van herkomst, blijkt 

ook niet dat dit overigens het ontzeggen van zorgen zou betekenen.  

 

Globaal benadrukt de Raad dat de bewijslast om aan te tonen dat hij voldoet aan de voorwaarden tot 

het bekomen van een machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet 

op verzoeker rust en het aldus niet kan volstaan om op algemene wijze te verwijzen of het oordeel van 

de ambtenaar-geneesheer in twijfel te trekken. Kortom dient te worden vastgesteld dat verzoeker 

geenszins de motieven weerlegt. Verzoeker toont niet aan dat het foutief of kennelijk onredelijk is om op 

grond van voormelde vaststellingen te oordelen dat de nodige zorg beschikbaar en toegankelijk is in het 

land van herkomst. Door aan te geven het niet eens te zijn met de motieven, te verwijzen naar 

algemene artikels, onder meer de OSAR-verslagen, en twijfel te uiten, slaagt verzoeker er niet in aan te 

tonen dat geen onderzoek werd gevoerd naar de beschikbaarheid en de (financiële) toegankelijkheid 

rekening houdende met zijn individuele situatie. Een verzoekende partij kan, om het ontbreken van 

draagkracht van de motieven van een beslissing aan te tonen, niet volstaan met het louter ontkennen 

van de feitelijke elementen waarop de beoordeling door het bestuur berust. Verzoeker slaagt er immers 

niet in op concrete wijze uiteen te zetten op welke manier de motivering van de gemachtigde niet zou 

volstaan in het licht van de elementen die hij in het kader van zijn aanvraag heeft aangehaald of met 

welke elementen of documenten de gemachtigde of de ambtenaar-geneesheer in concreto geen 

rekening zou hebben gehouden. De ambtenaar-geneesheer is in casu alle pertinente gegevens 

nagegaan die hij noodzakelijk acht om zijn beslissing te kunnen nemen. Verzoekers aangevoerde 

grieven maken geenszins aannemelijk dat de gemachtigde van de staatssecretaris niet in alle 

redelijkheid tot de bestreden beslissing is gekomen, noch wordt aangetoond dat niet het volledige 

onderzoek voorzien in artikel 9ter van de vreemdelingenwet werd gevoerd, zoals verzoeker voorhoudt. 

Verzoeker geeft aldus blijk van een andere feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak dan die 

van de bevoegde overheid. Doch, het onderzoek van deze andere beoordeling nodigt te dezen de Raad 

uit tot een opportuniteitsonderzoek hetgeen niet tot zijn bevoegdheid behoort. De bestreden beslissing 

steunt op dienende, deugdelijke, afdoende en pertinente motieven, die steun vinden in het administratief 

dossier. Een schending van de materiële motiveringsplicht en van artikel 9ter van de vreemdelingenwet 

kan niet worden aangenomen.  

 

 Beide middelen zijn ongegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

Verzoeker 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. Er dient derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van 

onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

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 drie oktober tweeduizend achttien door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 
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