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 nr. 220 354 van 25 april 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. DE TROYER 

Rue Charles Lamquet 155/101 

5100 JAMBES 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X X, die verklaren van Russische nationaliteit te zijn, op 22 oktober 2018 

hebben 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 30 augustus 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 

en van de beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging van 30 augustus 2018 houdende een bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

 

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 10 januari 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 februari 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat C. DE TROYER verschijnt voor 

verzoekers en van advocaat C. VANBEYLEN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor 

verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1 Verzoekers, die verklaren van Russische nationaliteit te zijn, dienen op 12 november 2012 een 

aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
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vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). Op 28 januari 2013 beslist de gemachtigde van de 

staatssecretaris enerzijds tot de onontvankelijkheid hiervan voor zover deze steunt op de 

gezondheidsproblemen van verzoeker en anderzijds tot de ontvankelijkheid hiervan voor zover deze 

steunt op de gezondheidsproblemen van verzoekster.  

 

Op 18 februari 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij voormelde 

aanvraag, in zoverre deze is gesteund op de gezondheidsproblemen van verzoekster, ongegrond wordt 

verklaard. Tegen deze beslissing dienen verzoekers een beroep tot nietigverklaring in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). Bij arrest met nummer 128 135 van 19 augustus 2014 

vernietigt de Raad voormelde beslissing van 18 februari 2014.   

 

Op 16 september 2014 neemt de gemachtigde van de minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een nieuwe ongegrondheidsbeslissing inzake de 

verblijfsaanvraag van 12 november 2012. Wederom dienen verzoekers een beroep tot nietigverklaring in 

bij de Raad. Bij arrest met nummer 138 593 vernietigt de Raad op 16 februari 2015 de beslissing van 16 

september 2014.  

 

De gemachtigde van de staatssecretaris neemt op 14 juli 2015 een nieuwe ongegrondheidsbeslissing 

aangaande voormelde aanvraag waarna verzoekers opnieuw een beroep tot nietigverklaring indienen bij 

de Raad. De Raad vernietigt deze beslissing op 2 juni 2016 bij arrest met nummer 168 936.  

 

Op 29 mei 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij de aanvraag van 

12 november 2012 ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard. Opnieuw stappen verzoekers naar de 

Raad en wordt de beslissing vernietigd, ditmaal op 1 februari 2018 bij arrest met nummer 199 122. Ook 

de beslissingen houdende een bevel om het grondgebied te verlaten worden vernietigd. 

 

1.2 Op 30 augustus 2018 neemt de bevoegde gemachtigde de beslissing waarbij voormelde aanvraag 

opnieuw ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard, ter kennis gebracht aan verzoekers op 21 

september 2018. Dit is de eerste bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 12.11.2012 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

 

G., H. (RR: …) geboren te Goyty op (…)1961 

G., I. (RR: …) geboren te Groznyi op (…)1966 

+ kinderen 

G., K., C. (RR: …) geboren te Urus-Martan op (…)1988 

G., K.(R.R.: …) geboren te Urus-Martan op (…)1995 

G., K., geboren te Urus-Martan op (…) 2002 

Nationaliteit: Rusland (Federatie van) 

adres: (…) NAMEN 

 

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(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 worden medische elementen aangehaald voor G., I.. De arts-adviseur evalueerde deze gegevens op 

27.08.2018 (zie verslag in gesloten omslag in bijlage) en concludeerde dat de aangehaalde medische 

elementen niet weerhouden konden worden gezien de medische behandeling en opvolging beschikbaar 

en toegankelijk zijn in het land van herkomst, Rusland (Federatie van). 

Derhalve dient de aanvraag ongegrond verklaard te worden. 

 

Derhalve 
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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 

 

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. 

 

Het attest van immatriculatie dat werd afgegeven in het kader van de procedure op basis van genoemd 

artikel 9ter dient te worden ingetrokken. Gelieve betrokkene tevens af te voeren uit het 

Vreemdelingenregister omwille van “verlies van recht op verblijf”. 

 

1.3 Op dezelfde dag wordt een beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten 

genomen ten aanzien van verzoeker, ter kennis gebracht op 21 september 2018. Dit is de tweede 

bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Il est enjoint à Monsieur 

 

De heer 

 

nom/naam : G. prénom/voornaam : H. date de naissance/geboortedatum : (…)1961 

lieu de naissance/geboorteplaats : Goyty nationalité/nationaliteit : Russische Federatie 

 

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des États qui appliquent entièrement l’acquis 

de Schengen, sauf s'il (si elle) possède les documents requis pour s'y rendre, 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven, 

 

dans les 30 jours de la notification de décision 

binnen 30 dagen na de kennisgeving 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur 

la base des faits suivants : 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 

 

o En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume sans 

être porteur des documents requis par l’article 2 : 

L’intéressé n’est pas en possession d’un visa valable. 

Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

Betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum.” 

 

1.4 Op dezelfde dag wordt een beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten 

genomen ten aanzien van verzoekster, ter kennis gebracht op 21 september 2018. Dit is de derde 

bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Il est enjoint à Madame, 

Mevrouw, 

 

nom/naam : G. prénom/voornaam : I. date de naissance/geboortedatum : (…)1966  
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lieu de naissance/geboorteplaats : Groznyi nationalité/nationaliteit : Russische Federatie 

+ 

G., K. 

 

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des États qui appliquent entièrement l’acquis 

de Schengen, sauf s'il (si elle) possède les documents requis pour s'y rendre, 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven, 

 

dans les 30 jours de la notification de décision 

binnen 30 dagen na de kennisgeving 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur 

la base des faits suivants : 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 

 

o En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume sans 

être porteur des documents requis par l’article 2 : 

L’intéressée n’est pas en possession d’un visa valable. 

Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

Betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 In het enige middel voeren verzoekers de schending aan van de artikelen 9ter en 62 van de 

vreemdelingenwet, 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 artikel 3 van het Europees 

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te 

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

beginsel van behoorlijk bestuur. Tevens voeren verzoekers een manifeste appreciatiefout aan. 

 

Ter adstruering van het middel zetten zij het volgende uiteen: 

 

“Overwegende dat verzoekster aan HIV lijdt. 

 

Dat tegenpartij of naar ambtenaar-geneesheer deze ziekte niet in twijfel lijdt. 

 

Dat deze laatste echter van mening is dat verzoekster in RUSLAND verzorgd zou kunnen worden. 

 

Dat de Russische regering volgens hem een beleid voerde om de personen die aan HIV lijden te 

behandelen en om hen een gratis toegang tot de zorgvoorzieningen te verlenen. 

 

Dat hij daarvoor naar de database MedCOI verwijst, die voor het publiek echter niet toegankelijk is, 

zodat de erin bevatte informatie door verzoekers niet kan worden nagegaan. 

 

Dat hij in voetnoot ook informatiebronnen "BDA-20180226" aanhaalt. 

 

Dat verzoekers echter niet weten met wat deze referenties overeenstemmen. 

 

Dat de ambtenaar-geneesheer in ieder geval niet kan beweren dat de Tsjetsjenen op voet van gelijkheid 

met de Russeni worden behandeld en dat verzoekster een onbeperkte - en kosteloze - toegang tot de 

zorgen zal hebben. 
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Dat immers, « dans les grandes villes il y a de l’équipement médical mais la corruption et la difficulté de 

l'accès aux soins persiste. Et en Ce qui concerne les gens dans les campagnes, rien n 'a changé: le 

niveau de soins est toujours aussi faible et aussi mauvais » 

 

Dat het verslag van de OSAR preciseert dat « dans le Caucase du Nord, le secteur de la santé publique 

manque d'un équipement médical de base et de médicaments ». 

 

Dat een recent artikel aangaande RUSLAND echter aantoont 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 souvent pas ». 

 

Dat zo « Les ressources financières allouées par l 'Etat au secteur de la santé publique sont 

insuffisantes et approximativement le 80 pour cent des institutions médicales publiques sont financées 

par les budgets régionaux ou municipaux, qui n 'ont toutefois pas les ressources financières adéquates 

pour assurer cette tâche. Le sous-financement du secteur de la santé ainsi que la crise èconomique 

vécue par la Russie depuis 1991 ont des conséquences également sur les infrastructures: dans de 

nombreuses régions, des hôpitaux délabrés reposent sur des équipements obsolètes de l'ère 

soviétique». 

 

Dat een recenter verslag van de OSAR de vrees van verzoekers bevestigt: "le manque de personnel 

qualifié dans le secteur de la santé est trés marqué en Tchétchénie. II n'y a ainsi que 25.4 médecins 

disponibles en Tchétchénie pour 1O.OOO habitantes"5. 

 

Dat "la qualité des services médicaux est faible en Tchétchénie", outre les problèmes récurrents en 

approvisionnement et disponibilité de médicaments. 

 

Dat het grote probleem van RUSLAND is dat deze volledig onverschillig is aan de problematiek van 

AIDS. 

 

Dat de epidemie zich in RUSLAND trouwens steeds uitbreidt, "avec 100 000 nouveaux cas par an". 

 

Dat de NGO's en de VN, om reden van het gebrek aan behandelingen waarschuwen dat RUSLAND 

naar een veralgemeende epidemie gaat indien tegen 2021 niet wordt gedaan. 

 

Dat in RUSLAND, volgens een ander artikel, elk uur tien personen door de HIV worden besmet en dat 

één miljoen Russen seropositief zijn. 

 

Dat het verbazingwekkend is dat "moins de la moitié d'entre eux reçoivent un traitement". 

 

Dat dit zelfde artikel bevestigt dat de Russische autoriteiten dit probleem hebben genegeerd. 

 

Dat de aids patiënten volgens hen perverse personen zijn. 

 

Dat RUSLAND nochtans weet hoe de HlV-epidemie te beteugelen, maar besloot niets te ondernemen. 

 

Dat, hoewel de minister van Volksgezondheid onlangs verklaarde aanpassingsstrategieën te hebben, 

niets zeker is. 

 

Dat de geneesheren in TSJETSJENIE bij gebrek aan medische uitrusting, moeite hebben om de 

epidemie te bestrijden. 

 

Dat de terughoudendheid van de bevolking daar iets mee van doen heeft, voor zover de personen die 

aan HIV lijden gestigmatiseerd worden en zeer slecht aangeschreven staan. 

 

Dat "même les militants d'ONG travaillant dans le Caucase sont obligés de cacher leur séropositivité par 

peur d'être rejetés par la société". 

 

Dat een Kaukasiër, uit vrees om genoemd te worden, nooit zal bekennen dat hij aan HIV lijdt. 
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Dat, de ambtenaar-geneesheer in dit verband het fenomeen van stigmatisatie niet in twijfel trekt, maar 

antwoordt dat geen enkel bewijs overgelegd wordt om aan te tonen dat verzoekster bijzonder door dit 

probleem getroffen is. 

 

Dat de ambtenaar-geneesheer zo verkiest om de feiten heen te draaien : op het moment dat is bewezen 

dat verzoekster aan HIV lijdt, dat deze ziekte zowel door de bevolking als door de Russische regering 

zeer slecht wordt opgenomen, kan men redelijkerwijs niet beweren dat verzoekster in geval van 

terugkeer naar haar land van herkomst niet gestigmatiseerd zal worden. 

 

Overwegende bovendien dat, zelfs als het mogelijk zou zijn om zich in TCHETCHENIE te laten 

verzorgen, men zich daarnaast nog ervan moet verzekeren dat verzoekster daadwerkelijk van deze 

zorgen zal begunstigen. 

 

Dat de echtgenoot van verzoekster evenals haar kinderen, volgens de ambtenaar-geneesheer, zouden 

kunnen werken. 

 

Dat in TCHETCHENIE echter een grote werkloosheid heerst. 

 

Dat zo, « en 2011, les taux de chômage les plus élevés ont été enregistrés en INGOUCHIE (48,8%) et 

en TCHETCHENIE (43,3%) ». 

 

Dat men in 2014 nog dezelfde problemen aangaf: "il existe toujours des zones de grande pauvreté, un 

chômage supérieur à 30% et un pouvoir qui règne de façon très autoritaire avec des méthodes 

claniques, pour ne pas dire mafieuses . 

 

Dat de ambtenaar-geneesheer er duidelijk geen rekening mee gehouden heeft. 

 

Dat deze plaag gekoppeld met het feit dat de veiligheidssituatie in TSJETSJENIE zwak is, betekent dat 

verzoekers geenszins zeker zijn snel een werk te vinden. 

 

Dat zij in het kader van een ziektekostenverzekering ook niet op een bijstand van de Staat kunnen 

rekenen. 

 

Dat de Tsjetsjeense Republiek, volgens de ambtenaar-geneesheer een verplichte 

ziektekostenverzekering biedt waarvan alle staatsburgers zouden genieten. 

 

Dat dit in casu duidelijk niet het geval is. 

 

Dat de OSAR in het verslag van 05 oktober 2011 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 souvent pas » . 

 

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 pas 

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

 

Dat, hoewel de zorgen op de verblijfplaats beschikbaar zijn, patiënten daarenboven overmatige 

bedragen moeten betalen om verzorgd te worden. 

 

Dat de OSAR eveneens het gebrek aan investeringen van de Russische staat in de gezondheidszorgen 

aangeeft, hetgeen als gevolg heeft dat de ziekenhuisinfrastructuren te wensen overlaten, dat de kwaliteit 

van de zorgen zeer slecht is, dat er onvoldoende geneesheren zijn die in ieder geval, geen aangepaste 

opleiding krijgen. 
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Dat als de WHO trouwens een achteruitgang van RUSLAND vaststelde in de tabel betreffende de 

kwaliteit en de toegankelijkheid tot de gezondheidszorgen, gezien zij van de 22ste plaats in 1970 tot de 

130ste plaats vandaag daalde, de verzoekster zeker niet naar TSJETSJENIE zal kunnen terugkeren 

zonder voor haar gezondheidstoestand bezorgd te zijn. 

 

Dat dit gezondheidssysteem met twee niveaus als gevolg heeft : een openbare sector die, buiten het feit 

dat het qua gezondheidszorgen niet toereikend is, aangezien men heeft kunnen vaststellen dat er in de 

Noordelijke Kaukasus een essentieel gebrek aan medische basisuitrustingen en aan geneesmiddelen 

bestaat, ook uiterst duur is voor de personen die vaak niet over de voldoende financiële middelen 

beschikken, en een privé sector van goede kwaliteit die slechts voor de welgestelde personen 

toegankelijk is. 

 

Dat al deze leemtes in het Russische gezondheidssysteem verzoekster niet geruststellen, des te meer 

dat de gezondheidssector bijzonder getroffen is door de corruptie : 

 

"des paiements informels doivent être versés dans toutes les institutions de santé en Tchétchénie, sans 

exception". 

 

Dat het middel oprecht is. 

 

Dat de bestreden beslissing nietig verklaard dient te worden.” 

 

2.2 Waar verzoekers verwijzen naar het beginsel van behoorlijk bestuur, is het middelonderdeel slechts 

ontvankelijk in de mate dat zij de schending van een concreet beginsel aanvoeren. Onder “middel” dient 

immers conform vaste rechtspraak van de Raad van State te worden begrepen, de voldoende en 

duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel of het overtreden beginsel en van de wijze waarop 

volgens de verzoekende partij deze rechtsregel of het beginsel wordt geschonden (RvS 29 november 

2006, nr. 165.291; RvS 8 januari 2007, nr. 166.392; RvS 2 maart 2007, nr. 168.403). 

 

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 beslissingen duidelijk het determinerende motief wordt 

aangegeven op grond waarvan deze beslissingen zijn genomen. Er wordt, in de eerste bestreden 

beslissing 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 

verzoekster lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor haar 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, gelet op het gegeven dat er in Rusland behandeling en opvolging 

beschikbaar en toegankelijk zijn. 

 

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

samen met deze beslissing aan verzoekers 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, meer bepaald Tsjetsjenië. 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. 

 

In de tweede en de derde bestreden beslissing verwijst de gemachtigde van de staatssecretaris naar 

artikel 7, alinea 1, 1° van de vreemdelingenwet, het verblijf in het Rijk zonder houder te zijn van de bij 
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artikel 2 vereiste documenten. Hij specifieert zowel in de tweede als in de derde bestreden beslissing 

dat betrokkene niet in het bezit is van een geldig visum. Verzoekers betwisten dit niet. 

 

Deze motivering is pertinent en draagkrachtig. Het laat verzoekers toe hun 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 verzoekers aangeven het niet eens te zijn, voeren zij 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 

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 verzoekers eveneens de schending 

aanvoeren. 

 

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 verzoekers ontvankelijk, doch ongegrond met toepassing van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet op grond dat niet blijkt dat verzoekster 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 
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Russische federatie, meer bepaald Tsjetsjenië. Er wordt hierbij verwezen naar een medisch advies 

opgesteld door de ambtenaar-geneesheer op 27 augustus 2018, hetgeen luidt als volgt: 

 

“NAAM: G., laka (R.R.: …) 

Vrouwelijk   

nationaliteit: Russische Federatie 

geboren te Groznyi op (…) 1966 

adres; (…) NAMEN 

 

Ik kom terug op uw vraag voor evaluatie van het medisch dossier voorgelegd door Mevr. G.L. in het 

kader van haar aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 12.11.2012. 

 

Verwijzend naar uw vraag voor advies kan ik u meedelen 

- SMG d.d. 21/02/2012 van Dr. G. (huisarts): mediastinale kliertuberculose zonder 

behandeling, hospitalisatie in Vlaanderen in 2010, geen lopende behandeling, voorstel tot 

halfjaarlijkse opvolging met thoracale scan bij pneumoloog 

- SMG d.d, 24/04/2012 van Dr. S. N. (internist-infectioloog): voorgeschiedenis: 

gedraineerde pericardeffusie, notie van lymfoom (niet bevestigd), recurrente herpes 

infecties, kliertuberculose behandeld tussen 11/2010-07/2011; actueel: HIV infectie 

stadium C3 met CD4 172/pl onder tritherapie sinds 23/04/2012, persisterende 

mediastinale adenopathie onder observatie 

  - medicatie: Truvada, Prezista, Norvfr, Bactrim forte (pneumocystis profylaxe) 

- SMG d,d. 01/10/2012 van Dr. S, N. idem als boven + aids-stadium met ernstige 

Immunosuppressie en toevoeging van Ernconcor aan de medicatie 

 - SMG d.d. 25/07/2013 van Dr. S. N. CD4 gestegen naar 293/ul en ongewijzigde tritherapie  

- Consultatieverslag d.d. 07/02/2014 van Dr. S, N.» idem + para-uteriene cyste opgevolgd 

door gynaecoloog, recidiverende blaasontstekingen - medicatie: Truvada, Prezfsia, Norvir 

en Emconcor - CD4 gestegen naar 324/uI en virale lading <37 kopieën op 23/01/2014 

 - SMG d.d. 11 /Ü3/2014 van Dr. S. N.; GD4 324/ul - Truvada, Prezista en Norvir. 

- SMG d.d. 26/05/2014 van Dn S. N.; CD4 342/uI en multipele huidlaesies l.h.k.v. een 

virale: vascuütis, bilan in opmaak - Truvada Preisia Norvir 

- Medisch attest d.d. 05/06/2014 van Dr» S. N.: betrokkene heeft een zware chronische 

ziekte waarvan de urgente zorgen hoegenaamd niet onderbroken mogen worden  

- SMG d.d. 02/09/2014 van Dr. S. N.: CD4 324/ul en multipele huidlaesies i.h.k,v. een virale 

vasculitis, bilan in opmaak 

- SMG d.d. 02/06/2015 van Dr. S. N. GD4 gestegen naar 392/ul en nog steeds diezelfde 

bilan in opmaak voor de huidletsels 

- SMG d.d. 18/04/2017 van Dr. S. N. CD4 nog steeds op 392/ul – medicatie: Truvada, 

Rezolsta en Bisoprolol 

 

Uit de ter staving van de aanvraag voorgelegde repetitieve medische stukken weerhoud ik dat het gaat 

om een 51 jarige vrouw onder antiretrovirale behandeling sinds 23/04/2012 voor een HIV infectie 

gediagnosticeerd in maart 2012. 

 

Bespreking; 

Mevr. G. zou last gehad hebben van een huidaandoening (cutane laesies) op een onderliggende virale 

vasculitis (bloedvatontsteking), die op het meest recente SMG d.d. 18/04/2017 niet meer vermeld wordt 

en dus niet meer als actuele pathologie weerhouden wordt, temeer omdat het medische bilan, waarvan 

sprake op het SMG d.d. 26/05/2014, 02/09/2014 en tenslotte 02/06/2015 wel steeds herhaald, wordt, 

maar nooit weergegeven wordt in een verslag bijgevoegd, bij het voorliggende medische dossier. 

 

Mevr. G. zou om de 3 maanden opgevolgd moeten worden door een internist/infectioloog met 

bloedcontroles om het aantal witte bloedcellen te bepalen (CD4) en de virale lading. 

 

De attesterende internist-infectioloog vermeldt doorheen het hele dossier slechts éénmaal een virale 

lading (<37 copies bepaald op 23/01/2014). 

De attesterende internist-infectioloog vermeldt steeds dezelfde CD4-waarde (324/pl) bepaald op 

23/01/2014 (volgens SMG d.d. 07/02/2014) als een actuele waarde op 11/03/2014, 26/05/2014 en 

02/09/2014 Dit versterkt enkel mijn indruk dat de SMG's bestaan uit kopieer en plakwerk en niet uit 

actuele bevindingen. 
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Idem met de CD4-waarde vermeld op het SMG d.d. 02/06/2015 (392/pi) die bijna 2 jaar later, op 

18/04/2017, nog steeds identiek dezelfde waarde zou hebben. 

Laboresultaten van deze 3-maandelijkse bepalingen van CD4 en virale load worden aan het medische 

dossier gedurende de periode tussen 21/02/2012 en 18/04/2G17 niet toegevoegd. 

 

De antiretrovirale medicatie van Mevr, G. bestaat volgens het meest recente SMG d.d. 18/04/2017 nog 

uit emtrictabine+tenofovir (Truvada) en darunavir+cobicistat (Rezolsta). 

Cobicistat is een booster en werkt op zich niet antiretroviraal (doodt het retrovirus niet). 

 

Mevr. G. neemt volgens het SMG ook nog een bèta-blokker: bisoprolol) (Bisoprolol, Emconcor) die het 

hartritme vertraagt en de bloeddruk verlaagt Een indicatie voor het starten en aanhouden van deze 

medicatie wordt in het voorliggende medische dossier niet gegeven. 

 

Uit het voorgelegde medische dossier blijkt geen medische tegenindicatie voor Mevr. G. om te reizen en 

geen medische nood aan mantelzorg. Er zijn geen medische indicaties voor arbeidsongeschiktheid. 

 

Als actuele medicatie weerhoud ik: 

- Bisoprolol (Bisoprolol» Emconcor), een bèta-blokker 

- Tenofovir+emtricitabine (Truvada) antiretrovirale medicatie  

- Darunavir+cobicis at (Rezolsta), antiretrovirale medicatie gecombineerd met een booster. 

 

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) 

 

Informatie afkomstig uit MedCOl-databank die niet-publiek is: 

 

- Aanvraag MedCOl van 27/04/2017 met het unieke referentienummer BMA Ö611 

- Aanvraag MedCOl van 30/05/2016 met het unieke referentienummer 8MA 82Q2 

- Aanvraag MedCOl van 16/0S&016 met het unieke referentienummer BMA 8263 

- Aanvraag MedCOI van 14/04/2016 met het unieke referentienummer BMA 7927 

 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat opvolging en behandeling bij een huisarts/generalist 

en de nodige specialistische opvolging internist, HIV-specialist, CD4-telling, bepaling van virale lading, 

pneumoloog) in de Russische Federatie en meer bepaald in Tsjetsjenië beschikbaar zijn, evenals de 

antiretrovirale medicatie (emtricitabine, tenofovir en darunavir) samen met voldoende therapeutische 

equivalenten in geval van een ontwikkeling van resistentie (fosamprenavir, raltegravir, rilpivirine en 

ritonavir). 

 

Bisoprolol en cardiologische opvolging is ook beschikbaar. 

 

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

 

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

van de behandelingen in het land van onthaal en het Tand van herkomst sterk uiteen kan lopen, 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 hel 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 haar land van herkomst of het tand waar zij verblijft 

toegankelijk is voor de aanvrager. 
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Het systeem van de gezondheidszorg is in Rusland hiërarchisch gestructureerd met zowel instellingen 

en diensten op federaal als op lokaal niveau. Het Ministerie van Volksgezondheid reguleert de 

gezondheidszorg en de verplichte ziekteverzekering in Rusland. Het Ministerie van Volksgezondheid 

van de republiek Tsjetsjenië beheert de regionale gezondheidsinstellingen en wordt gereguleerd door 

hel federale ministerie.  

Betrokkene lijdt aan HIV. 

Volgens de richtlijnen van het Tsjetsjeens Ministerie van Volksgezondheid wordt de behandeling van 

HIV aangeboden op de 3 niveaus van de gezondheidszorg. Op primair niveau worden patiënten 

behandeld door algemene artsen en paramedici. Op het tweede niveau verzorgen specialisten op het 

gebied van infectieziekten inpatient zorgen en consultaties in intergemeentelijke centra. Op deze twee 

niveaus kan men vervolgens doorverwezen worden naar het tertiaire niveau, een gespecialiseerde 

instelling voor de hele republiek waar specialisten consultaties en diagnoses verzorgen en evenzeer 

inpatient zorgen worden aangeboden. 

Op het eind van 2016 werd een gecentraliseerd aankoopsysteem van antiretrovirale medicijnen 

geïntroduceerd op het federale niveau (en dus niet langer op niveau van de regio's), dit om de prijzen te 

reduceren en stabiliseren. Dit zorgde voor een korte storing in het aanbod van deze medicijnen maar 

het Ministerie van Volksgezondheid oppert dat de fouten in het systeem werden rechtgezet en er zich 

vandaag de dag geen onderbrekingen qua aanbod voordoen. Daar waar de aankoop van medicijnen 

werd gecentraliseerd, blijft de distributie ervan een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de federale en 

de lokale overheden. 

In 2017 werd een federaal register opgesteld voor mensen die aan HIV lijden, dit om te garanderen dat 

mensen, ook wanneer ze verhuizen naar een andere regio, steeds toegang hebben tol de behandeling. 

In datzelfde jaar, toen er zich wel problemen voor deden in het aanbod van de medicatie, gaven 

sommige regio's voorrang aan patiënten met een hoge immunodeficiëntie, zwangere vrouwen en 

kinderen. 

In 2018 werden zeven antiretrovirale medicijnen toegevoegd aan de lijst van Essentiële 

Geneesmiddelen, een lijst die de prijzen van geneesmiddelen reguleert. Een aantal medicijnen die 

betrokkene dient te nemen zijn op deze lijst opgenomen. 

De Tsjetsjeense Republiek voorziet in een verplichte ziekteverzekering, georganiseerd door het 

Federaal Verplicht Medisch Verzekeringsfonds. Alle burgers zijn aangesloten bij dit systeem. 

Zowel betrokkene, haar echtgenoot als 2 van haar kinderen kunnen terecht op de arbeidsmarkt in het 

land van herkomst, waardoor zij ook kunnen instaan voor eventuele bijkomende kosten die gepaard 

gaan bij de behandeling van betrokkene, Sommige bronnen melden immers dat er ondanks de 

verplichte ziekteverzekering soms nog bijkomende kosten zijn. Medicatie voor de behandeling van HIV 

is echter gratis. Dit werd zo bepaald door de Federale wet No.38-FZ van 30 maart 1995, geamendeerd 

op 23.05,2016 op Preventie van de Verspreiding van Ziekte veroorzaakt door HIV in de Russische 

Federatie. De overheid voorziet ook in een gratis aanbod van antiretrovirale medicijnen 

Volgens bepaalde bronnen zouden mensen met HIV gestigmatiseerd worden in Tsjetsjenië. De 

advocaat van betrokkene haalt echter geen bronnen aan die persoonlijk van toepassing zijn op 

betrokkene waardoor zou blijken dat betrokkene daadwerkelijk gediscrimineerd zou worden bij het 

terugkeren naar het land van herkomst. Overigens haalt de advocaat in de aanvraag bronnen aan die 

heden gedateerd zijn. Bovendien staat het betrokkene vrij om elders in de Russische Federatie 

medische hulp te bekomen, gezien Tsjetsjeense burgers volledige erkenning genieten als Russische 

staatsburgers en er geen verschil is qua behandeling tussen Russen en Tsjetsjenen. 

Verder dient vermeld te worden dat betrokkene beroep kan doen op de diensten van de International 

Organisation for Migration (IOM), De IOM wil de zelfstandigheid van mensen die terugkeren naar hun 

herkomstland verbeteren door ze te assisteren bij hun terugkeer en hun re-integratie. Zo kunnen ze 

beschikken over microkredieten om hen ie ondersteunen bij de opbouw van een nieuw leven. 

 

Conclusie: 

Uit het ter staving van de aanvraag voorgelegde dossier kan ik besluiten dat de HlV-infectie van Mevr. 

G., hoewel deze een ernstig risico kan inhouden voor haar teven of fysieke integriteit bij ontstentenis 

van een adequate opvolging en behandeling, geen reëel risico inhoudt op een onmenselijke of 

vernederende behandeling, gezien de noodzakelijke medische zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn 

in de Russische Federatie en meer bepaald in Tsjetsjenië: 

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

herkomstland, de Russische Federatie. 

(…)” 
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Verzoekers erkennen dat de ambtenaar-geneesheer niet in twijfel trekt dat verzoekster lijdt aan HIV, 

zodat dit niet ter discussie staat. Wel staat de beoordeling dat zij in Rusland verzorgd zou kunnen 

worden ter discussie. 

 

Vooreerst hekelen verzoekers het gebruik van de databank MedCOI, waarbij zij uiteenzetten dat deze 

voor het publiek niet toegankelijk is zodat de erin vervatte informatie door verzoekers niet kan worden 

nagegaan. Tevens verwijzen zij naar de informatiebronnen “BDA-20180226” en stellen niet te weten met 

wat deze referenties overeenstemmen. 

 

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 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. Verzoekers kunnen dan ook niet worden bijgetreden in de 

mate dat zij voorhouden dat de informatie onbetrouwbaar zou zijn. Bovendien gaan zij niet inhoudelijk in 

op de informatie die door de databank werd vergaard, laat staan dat zij het tegendeel aantonen, zodat 

zij het belang bij hun grief niet aantonen. Verzoekers kunnen met hun kort algemeen betoog de 

informatie uit de MedCOI-databank niet aan het wankelen brengen. Dezelfde vaststelling dringt zich op 

wat betreft de informatiebronnen “BDA-20180226”. Uit hetgeen volgt zal blijken dat verzoekers er niet in 

slagen de inhoudelijke elementen zoals weergegeven in het medisch advies te weerleggen zodat het 

belang bij hun grief niet blijkt. Verder blijkt de door de ambtenaar-geneesheer opgesomde 

beschikbaarheid minstens uit de documenten “BMA 8202” van 30 mei 2016 en “BMA 7927” van 14  april 

2016 die zich in het administratief dossier bevinden, waarin verzoekster inzage kon vragen. 

 

Verder betogen verzoekers dat de ambtenaar-geneesheer in ieder geval niet kan beweren dat de 

Tsjetsjenen op voet van gelijkheid met de Russen worden behandeld en dat verzoekster een 

onbeperkte – en kosteloze – toegang tot de zorgen kan hebben. Zij citeren uit bronnen, waaronder van 

de OSAR, en zetten uiteen dat het grote probleem is dat Rusland volledig onverschillig is ten aanzien 

van de problematiek rond aids, dat deze epidemie zich steeds uitbreidt – elk uur zouden 10 personen 

worden besmet en 1 miljoen Russen zouden seropositief zijn – en dat minder dan de helft een 

behandeling krijgt.  

  

De Raad benadrukt 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 verzoekers hun kritiek, in de 

mate dat zij hekelen dat bepaalde zorgen zich in de Russische federatie bevinden, niet dienstig is 

aangezien Tsjetsjenië deel uitmaakt van de Russische federatie. De ambtenaar-geneesheer stelt 

bovendien vast dat uit het dossier niet blijkt dat verzoekster ongeschikt is om te reizen, hetgeen zij niet 

weerlegt.  

 

Verder stelt de Raad vast dat uit het medisch advies blijkt dat de ambtenaar-geneesheer vooreerst 

uiteenzet 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 verzoekster verblijft voor haar toegankelijk is. Tevens zet hij de 

organisatie van de gezondheidszorg in Rusland uiteen en geeft hij aan dat het Ministerie van 
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Volksgezondheid van de republiek Tsjetsjenië de regionale gezondheidsinstellingen beheert en door het 

federale ministerie wordt gereguleerd.  

 

Nadien gaat de ambtenaar-geneesheer in op de specifieke situatie van verzoekster waarbij hij de 

behandeling van HIV op de 3 niveaus van de gezondheidszorg volgens de richtlijnen van het 

Tsjetsjeens Ministerie van Volksgezondheid uiteenzet: 

 

“Volgens de richtlijnen van het Tsjetsjeens Ministerie van Volksgezondheid wordt de behandeling van 

HIV aangeboden op de 3 niveaus van de gezondheidszorg. Op primair niveau worden patiënten 

behandeld door algemene artsen en paramedici. Op het tweede niveau verzorgen specialisten op het 

gebied van infectieziekten inpatient zorgen en consultaties in intergemeentelijke centra. Op deze twee 

niveaus kan men vervolgens doorverwezen worden naar het tertiaire niveau, een gespecialiseerde 

instelling voor de hete republiek waar specialisten consultaties en diagnoses verzorgen en evenzeer 

inpatient zorgen worden aangeboden.” 

 

Verder motiveert de gemachtigde van de staatssecretaris omtrent de evolutie in het aankoopsysteem, 

het aanbod, de distributie en de kostprijs van medicijnen: 

 

“Op het eind van 2016 werd een gecentraliseerd aankoopsysteem van antiretrovirale medicijnen 

geïntroduceerd op het federale niveau (en dus niet langer op niveau van de regio's), dit om de prijzen te 

reduceren en stabiliseren. Dit zorgde voor een korte storing in het aanbod van deze medicijnen maar 

het Ministerie van Volksgezondheid oppert dat de fouten in hef systeem werden rechtgezet en er zich 

vandaag de dag geen onderbrekingen qua aanbod voordoen. Daar waar de aankoop van medicijnen 

werd gecentraliseerd, blijft de distributie ervan een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de federale en 

de lokale overheden.  

In 2017 werd een federaal register opgesteld voor mensen die aan HIV lijden, dit om te garanderen dat 

mensen, ook wanneer ze verhuizen naar een andere regio, steeds toegang hebben tol de behandeling. 

In datzelfde jaar, toen er zich wel problemen voor deden in het aanbod van de medicatie, gaven 

sommige regio's voorrang aan patiënten met een hoge immunodeficiëntie, zwangere vrouwen en 

kinderen. 

In 2018 werden zeven antiretrovirale medicijnen toegevoegd aan de lijst van Essentiële 

Geneesmiddelen, een lijst die de prijzen van geneesmiddelen reguleert. Een aantal medicijnen die 

betrokkene dient te nemen zijn op deze lijst opgenomen.” 

 

Verzoekers beperken zich tot de stelling “Dat hij in voetnoot ook informatiebronnen “BDA-20180226” 

aanhaalt. Dat verzoekers echter niet weten met wat deze referenties overeenstemmen.” doch gaan niet 

inhoudelijk in op deze motieven zodat zij deze niet weerleggen. Evenmin kunnen zij worden bijgetreden 

waar zij voorhouden dat niets werd ondernomen. Het weze hierbij vastgesteld dat de bronnen waarop 

verzoekers zich baseren minder recent zijn dan deze waarop de gemachtigde van de staatssecretaris 

zich baseert.  

 

Waar verzoekers betogen dat verzoekster gestigmatiseerd zal worden, erkennen zij evenzeer dat de 

gemachtigde van de staatssecretaris ook hieromtrent heeft gemotiveerd:  

 

“Volgens bepaalde bronnen zouden mensen met HIV gestigmatiseerd worden in Tsjetsjenië. De 

advocaat van betrokkene haalt echter geen bronnen aan die persoonlijk van toepassing zijn op 

betrokkene waardoor zou blijken dat betrokkene daadwerkelijk gediscrimineerd zou worden bij het 

terugkeren naar het land van herkomst Overigens haalt de advocaat in de aanvraag bronnen aan die 

heden gedateerd zijn. Bovendien staat het betrokkene vrij om elders inde Russische Federatie 

medische hulp te bekomen, gezien Tsjetsjeense burgers volledige erkenning genieten als Russische 

staatsburgers en er geen verschil is qua behandeling tussen Russen en Tsjetsjenen.” 

 

Verzoekers menen dat de ambtenaar-geneesheer om de feiten heen draait: op het moment dat 

bewezen is dat verzoekster aan HIV lijdt hetgeen zowel door de bevolking als door de Russische 

regering zeer slecht wordt opgenomen, kan naar hun oordeel niet redelijkerwijs worden beweerd dat 

verzoekster in geval van terugkeer naar het land van herkomst niet zal worden gestigmatiseerd. 

Vooreerst herhaalt de Raad dat verzoekers niet ingaan op de uiteenzetting omtrent de organisatie van 

het systeem door de jaren heen. Daarnaast uiten verzoekers met hun betoog hun ongenoegen omtrent 

het motief van de gemachtigde, doch slagen er hiermee niet in het motief te weerleggen. Evenmin 

kunnen zij ontkennen dat de bronnen gevoegd bij de aanvraag gedateerd zijn en tonen zij niet aan dat 

een actualisatie voorligt. 
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De gemachtigde stelt omtrent de ziekteverzekering: “De Tsjetsjeense Republiek voorziet in een 

verplichte ziekteverzekering, georganiseerd door het Federaal Verplicht Medisch Verzekeringsfonds. 

Alle burgers zijn aangesloten bij dit systeem.” Verzoekers menen dat dit niet het geval is en dat het 

aangaan van deze ziekteverzekering inderdaad aan strenge en moeilijk uitvoerbare voorwaarden 

onderworpen is; men moet officieel op zijn verblijfplaats geregistreerd zijn en de ziekteverzekering 

betalen. Verzoekers erkennen evenwel uitdrukkelijk dat “de zorgen op de verblijfplaats beschikbaar zijn”, 

doch stellen dat daarenboven overmatige bedragen moeten worden betaald om verzorgd te worden. 

Ook de mogelijkheid dat bijkomende kosten dienen te worden betaald, wordt echter in rekening 

gebracht door de ambtenaar-geneesheer: “Zowel betrokkene, haar echtgenoot als 2 van haar kinderen 

kunnen terecht op de arbeidsmarkt in het land van herkomst, waardoor zij ook kunnen instaan voor 

eventuele bijkomende kosten die gepaard gaan bij de behandeling van betrokkene, Sommige bronnen 

melden immers dat er ondanks de verplichte ziekteverzekering soms nog bijkomende kosten zijn. 

Medicatie voor de behandeling van HIV is echter gratis. Dit werd zo bepaald door de Federale wet 

No.38-FZ van 30 maart 1995, geamendeerd op 23.05,2016 op Preventie van de Verspreiding van Ziekte 

veroorzaakt door HIV in de Russische Federatie. De overheid voorziet ook in een gratis aanbod van 

antiretrovirale medicijnen.” Verzoekers beperken zich tot een algemeen betoog en tonen niet in concreto 

aan dat zij geen toegang zouden hebben tot de arbeidsmarkt.  

 

Ook gaan verzoekers niet in op volgend motief: “Verder dient vermeld te worden dat betrokkene beroep 

kan doen op de diensten van de International Organisation for Migration (IOM), De IOM wil de 

zelfstandigheid van mensen die terugkeren naar hun herkomstland verbeteren door ze te assisteren bij 

hun terugkeer en hun re-integratie. Zo kunnen ze beschikken over microkredieten om hen ie 

ondersteunen bij de opbouw van een nieuw leven.” 

 

De Raad merkt in dit kader nog op 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 verzoekers lijken voor te houden. Wel moet redelijkerwijze 

kunnen worden aangenomen dat verzoekers toegang zullen hebben tot de nodige medische zorgen. 

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. 

 

Met betrekking tot de aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM moet worden gesteld dat het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens reeds oordeelde dat deze verdragsbepaling voor een 

vreemdeling niet het recht waarborgt om op het grondgebied van een Staat te blijven louter om de reden 

dat die Staat betere medische verzorging kan verstrekken dan het land van herkomst en dat zelfs de 

omstandigheid dat de uitwijzing de gezondheidstoestand of de levensverwachting van een vreemdeling 

beïnvloedt, niet volstaat om een schending van deze verdragsbepaling op te leveren. Enkel in zeer 

uitzonderlijke gevallen wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend zijn, 

hetgeen in voorliggende zaak niet blijkt, kan een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag aan 

de orde zijn (EHRM 27 mei 2008, nr. 26.565/05, N./ Verenigd Koninkrijk).  

 

De Raad herinnert er nog aan dat voormeld artikel van het EVRM vooreerst vereist dat verzoekers er 

blijk van geven dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat, in het 

land waarnaar zij mogen worden teruggeleid, zij een ernstig en reëel risico lopen te worden blootgesteld 

aan foltering of mensonterende behandeling. Het EHRM stelt dat het in principe aan de verzoekende 

partij toekomt om een begin van bewijs te leveren van zwaarwegende gronden die aannemelijk maken 

dat zij bij verwijdering naar het land van bestemming zal worden blootgesteld aan een reëel risico op 

onmenselijke behandeling, zodat inzonderheid een blote bewering of eenvoudige vrees voor 

onmenselijke behandeling op zich niet volstaat om een inbreuk uit te maken op artikel 3 van het EVRM 

(zie EHRM 11 oktober 2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 99, punt (b) en RvS 20 mei 2005, nr. 

144.754). Een eventualiteit dat artikel 3 van het EVRM kan worden geschonden, volstaat op zich niet. 

(RvS 14 maart 2002, nr. 104.674; RvS 27 maart 2002, nr. 105.233; RvS 28 maart 2002, nr. 105.262).  

 

Zoals hoger reeds uiteengezet, werden de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van een adequate 

behandeling in het land van herkomst onderzocht en kan het standpunt van verzoekers de beoordeling 

van de ambtenaar-geneesheer niet aan het wankelen brengen. Verzoekers verliezen uit het oog dat het 

hen toekomt om aan te tonen dat zij een ernstig en reëel risico lopen te worden blootgesteld aan 

foltering of mensonterende behandeling na een terugkeer naar hun herkomstland en voldoet hieraan 

derhalve niet. Een schending van artikel 3 van het EVRM blijkt niet. 
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Verzoekers tonen 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, slagen verzoekers er niet in aan te tonen dat geen 

onderzoek werd gevoerd naar de beschikbaarheid en de (financiële) toegankelijkheid rekening 

houdende met de 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. Verzoekers slagen 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 zij in het kader van hun aanvraag hebben 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 beslissingen is gekomen, noch wordt aangetoond dat niet het volledige onderzoek voorzien in 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet werd gevoerd, zoals verzoekers voorhouden. Verzoekers geven 

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 beslissingen steunen 

op dienende, deugdelijke, afdoende en pertinente motieven. Een schending van de materiële 

motiveringsplicht en van artikel 9ter van de vreemdelingenwet kan niet worden aangenomen. Evenmin 

wordt een manifeste appreciatiefout aangetoond.  

 

Het middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

Verzoekers hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissingen 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 vijfentwintig april tweeduizend negentien 

door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


