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 nr. 221 792 van 27 mei 2019 

in de zaak X / VIII 

 

 

 In zake: 1. X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. VAN VRECKOM 

Rue des Brasseurs 30 

1400 NIVELLES 

  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 VIIIste KAMER, 

 

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

3 januari 2019 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 7 november 2018 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf 

op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ongegrond wordt verklaard. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 14 januari 2019 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 15 februari 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 maart 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat F. RAHOU, die loco advocaat H. VAN VRECKOM verschijnt 

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

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekers dienden op 26 oktober 2009 een eerste aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). 
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1.2. Deze aanvraag werd ongegrond verklaard op 14 juni 2012. Bij arrestnr. 91 385 van 19 november 

2012 vernietigde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) deze beslissing. 

 

1.3. Op 18 maart 2013 werd de aanvraag opnieuw ongegrond verklaard. Deze beslissing werd 

vernietigd bij arrest van de Raad met nummer 169 094 van 6 juni 2016. 

 

1.4. Op 15 januari 2018 werd de aanvraag voor de derde maal ongegrond verklaard. Deze beslissing 

werd vernietigd bij arrest van de Raad met nummer 207 744 van 16 augustus 2018. 

 

1.5. Op 7 november 2018 werd een nieuwe beslissing tot ongegrondheid genomen. Dit is de thans 

bestreden beslissing, die als volgt gemotiveerd is: 

 

“(…) 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 26/10/2009 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door: 

K., M.. R.R.Nr: (…) Geboren te M. op 25/04/1964 

+ Echtgenote : 

O., F.. R.R.Nr: (…) Geboren te K. op 15/06/1964 

Nationaliteit: Rusland (Federatie van) 

Adres: (…) 

 

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

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

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

diensten ontvankelijk werd verklaard op 02/06/2010, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is. 

 

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 voor K. M.: 

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. 05/11/2018), 

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 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. 

De huidige beslissing betreft de aanvraag 9ter d.d. 26.10.2009, die betrekking heeft op de medische 

toestand van mijnheer K.M. Betrokkenen hebben echter na de indiening van de aanvraag medische 

attesten voorgelegd op naam van mevrouw O. F.; deze laatste kunnen niet in overweging genomen 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

worden in het kader van de huidige beslissing. Het staat betrokkenen echter vrij een nieuwe aanvraag 

conform art. 9ter in te dienen opdat deze medische elementen op naam van O. F. eveneens in 

overweging zouden genomen worden. 

 

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

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

Vreemdelingenregister omwille van "verlies van recht op verblijf”. 

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekers voeren een enig middel aan dat zij uiteenzetten als volgt:  

 

“Manifeste appreciatiefout en schending van: 

• Het artikel 3 van het Europees verdrag voor de rechten van de mens (hierna, "EVRM"); 

• de artikelen 9ter, 13 en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en verwijdering van vreemdelingen (hierna, "VW"); 

• de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de formele motivering van de 

bestuurshandelingen; 

• het administratief rechtsbeginsel van de zorgvuldige voorbereiding van bestuurshandelingen en 

schending van het administratief rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur volgens hetwelk, onder anderen, 

men recht op een eerlijke administratieve procedure heeft en de administratie serieus en zorgvuldig 

werkt; 

• het proportionaliteitsbeginsel; 

 

1. AANGEHAALDE WETSBEPALINGEN 

De aangehaalde wetsbepalingen leggen de verplichting tot formele en materiële motivering vast die op 

de tegenpartij rust, net als de plicht om zich niet schuldig te maken aan machtsoverschrijding. 

Deze motiveringsplicht heeft "drie onlosmakelijk met elkaar verbonden verplichtingen tot gevolg: 

1. motieven van de rechtshandeling moeten kenbaar zijn 

 

2. zij moeten beantwoorden aan de realiteit 

  

3. tenslotte moeten zij draagkrachtig zijn en deze beslissing effectief verantwoorden 

 

Deze verplichting houdt in dat de beslissing op grond waarvan de vestiging geweigerd is aan eisende 

partij niet alleen uitdrukkelijk gemotiveerd moet zijn, maar dat de motieven aangehaald in de bestreden 

beslissing ook afdoende moeten zijn. 

 

Bijgevolg moet de omvang van de motivering aangepast zijn aan het belang van de beslissing alsook 

dat de ingeroepen redenen van toepassing moeten zijn en de beslissing moeten verantwoorden. 

Artikel 9ter Vreemdelingewet bepaalt als volgt : 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

De vreemdeling maakt samen met de aanvraag alle nuttige [2 en recente]2 inlichtingen over aangaande 

zijn ziekte en de mogelijkheden en de toegankelijkheid tot een adequate behandeling in zijn land van 

herkomst of in het land waar hij verblijft 

 

Hij maakt een standaard medisch getuigschrift over zoals voorzien door de Koning bij een besluit 

vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Dit medisch getuigschrift [2 dat niet ouder is dan drie 

maanden voorafgaand aan de indiening van de aanvraag]2 vermeldt de ziekte, haargraad van ernst en 

de noodzakelijk geachte behandeling. 
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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. 

 

[2 § 1 / /. De toekenning van een machtiging tot verblijf in het Rijk bedoeld in dit artikel kan worden 

geweigerd aan de vreemdeling die zich niet aanmeldt op de in de oproeping vastgestelde datum door de 

ambtenaar-geneesheer of de geneesheer aangewezen door de minister of zijn gemachtigde of de door 

de minister of zijn gemachtigde aangestelde deskundige en hiervoor ten laatste binnen de vijftien dagen 

na het verstrijken van deze datum geen geldige reden opgeeft.]2 

 

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

een identiteitsdocument of een bewijselement dat voldoet aan volgende voorwaarden : 

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

 

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

Wetboek van internationaalprivaatrecht of de internationale overeenkomsten betreffende dezelfde 

materie; 

 

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

 

4° het is niet opgesteld op basis van loutere verklaringen van de betrokkene. 

De vreemdeling kan eveneens zijn identiteit aantonen door verschillende bewijselementen die, samen 

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

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

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

De verplichting om zijn identiteit aan te tonen is niet van toepassing op de asielzoeker wiens 

asielaanvraag niet definitief werd afgewezen of die tegen deze beslissing een overeenkomstig artikel 20 

van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toelaatbaar cassatieberoep 

heeft ingediend en dit tot op het ogenblik waarop een verwerpingsarrest inzake het toegelaten beroep is 

uitgesproken. De vreemdeling die van deze vrijstelling geniet, toont dit uitdrukkelijk aan in de 

aanvraag[...]"  

 

Artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 bepaalt dat de vreemdeling 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 mini s ter of zijn gemachtigde. 

 

Volgens de voorbereidende werkzaamheden van de Wet van 15 september 1980, deze mogelijkheid 

betreft de " vreemdelingen die lijden aan een ziekte, waarvoor een adequate behandeling ontbreekt in 

het land van herkomst of verblijf, waarbij het terugsturen van de vreemdeling een reëel risico inhoudt op 

zijn leven of fysieke integriteit of die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling in zijn land van herkomst of verblijf' (Pari. Doc., Kamer, 2005-2006, 51-2478/001, pp. 34 en 

35). 

 

De analyse van de effectieve beschikbaarheid en toegankelijk van de vereiste zorgen dient in concreto 

uitgevoerd worden, rekening houdend met alle specifieke elementen van het geval. De Directeur van de 

Dienst Vreemdelingenzaken heeft naar deze voorwaarden van een effectieve en concrete 

toegankelijkheid verwezen in zijn verhoor voor het Parlement: « De effectieve toegankelijkheid van die 

infrastructuur en de materiële mogelijkheid om behandeling en medicatie te krijgen worden ook in 

rekening gebracht" (Pari. Doc., Kamer, 2005-2006, n°2478/008, page 137). 

Artikel 13 Vw stelt vast : 

« § 1. Behalve indien dit uitdrukkelijk anders wordt voorzien, wordt de machtiging tot verblijf verleend 

voor een beperkte tijd, ingevolge deze wet of ingevolge specifieke omstandigheden die betrekking 

hebben op de betrokkene of ingevolge de aard of de duur van zijn activiteiten in België. 

De machtiging tot verblijf die verstrekt wordt voor beperkte duur op grond van artikel 9ter, wordt van 

onbeperkte duur bij het verstrijken van een periode van vijf jaar nadat de aanvraag tot machtiging werd 

aangevraagd. 
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De toelating tot verblijf krachtens artikel 10 p geldt]- erkend voor een beperkte duur gedurende een p 

periode van vijf jaar]- volgend op de afgifte van de verblijfstitel of in de gevallen bedoeld in p artikel 

12bis, §§ 3, 3bis of 4]2, na de afgifte van het document dat bewijst dat de aanvraag werd ingediend. Na 

afloop van deze periode wordt de toelating tot verblijf voor onbeperkte duur voorzover de vreemdeling 

nog steeds voldoet aan voorwaarden van artikel 10. pin het tegenovergestelde geval weigert de minister 

of diens gemachtigde het verblijf van onbeperkte duur en kent een nieuw verblijf van beperkte duur toe, 

waarvan de vernieuwing onderworpen is aan het bezit van toereikende bestaansmiddelen, om niet ten 

laste te vallen van de openbare overheden, en van een ziektekostenverzekering die alle risico's dekt, en 

voor zover de vreemdeling geen gevaar vormt voor de openbare orde en/of de nationale veiligheid.]- De 

in artikel 10, § 1 eerste lid, 7°, bedoelde ouders van een vreemdeling die erkend werd als vluchteling in 

de zin van artikel 48/3 of van een vreemdeling die de subsidiaire bescherming geniet, p dienen 

eveneens aan te tonen te beschikken over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen zoals  

Bepaald in artikel 10, § 5. 

In afwijking van het derde lid, wordt op de familieleden van een vreemdeling die tot een verblijf van 

beperkte duur gemachtigd is, en op wie artikel 10, § 1, eerste lid, 1°, van toepassing is, de in het 

zevende lid voorziene bepaling toegepast. 

De Koning bepaalt de geldigheidsduur van de verblijfstitel die wordt uitgereikt aan de vreemdeling die 

gemachtigd is of toegelaten is tot een verblijf van onbeperkte duur. 

De in [2 artikel 10bis, §§ 1 tot 4]2, bedoelde familieleden ontvangen een verblijfstitel met dezelfde 

geldigheidsduur als de verblijfstitel van de vreemdeling die vervoegd wordt. 

§ 2. Op aanvraag van de betrokkene wordt de verblijfstitel door het gemeentebestuur van zijn 

verblijfplaats verlengd of vernieuwd, op voorwaarde dat die aanvraag werd ingediend voor het 

verstrijken van de titel en dat de minister of zijn gemachtigde de machtiging voor een nieuwe periode 

heeft verlengd of de toelating tot verblijf niet heeft beëindigd. 

De Koning bepaalt binnen welke termijnen en onder welke voorwaarden de vernieuwing of de 

verlenging van de verblijfsvergunningen moet worden aangevraagd. 

§2bis.p...]i 

§ 3. De minister of zijn gemachtigde kan in één van de volgende gevallen een bevel om het grondgebied 

te verlaten afgeven aan de vreemdeling die gemachtigd werd om voor een beperkte tijd in het Rijk te 

verblijven ingevolge deze wet of ingevolge de bijzondere omstandigheden eigen aan de betrokkene of 

ingevolge de aard of de duur van zijn activiteiten in België : 

1° indien hij langer dan deze beperkte tijd in het Rijk verblijft; 

2° indien hij niet meer voldoet aan de aan zijn verblijf gestelde voorwaarden. 

3° p ../p 

p Wanneer de in het eerste lid bedoelde vreemdeling vergezeld of vervoegd werd door een in artikel 10, 

§ 1, eerste lid, 4° tot 7° bedoeld familielid, houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met de aard 

en de hechtheid van de gezinsband van de betrokkene, de duur van zijn verblijf op het grondgebied van 

het Rijk, het bestaan van familiebanden of culturele of sociale banden met zijn land van oorsprong.]- 

§ 4. De minister of zijn gemachtigde kan in één van de volgende gevallen dezelfde maatregel treffen ten 

opzichte van de in artikel 10bis, § 2 bedoelde familieleden : 

1° er wordt op basis van § 3 een einde gesteld aan het verblijf van de vreemdeling die vervoegd werd; 

2° de vreemdeling voldoet niet meer aan de aan zijn verblijf gestelde voorwaarden; 

3° de vreemdeling en de vreemdeling die vervoegd wordt, onderhouden geen of geen 

werkelijkhuwelijks- of gezinsleven meer; 

4° de vreemdeling die gemachtigd werd tot een verblijf in het Rijk in de hoedanigheid van geregistreerde 

partner in de zin van artikel 10, § 1, 4° of 5°, of de vreemdeling die vervoegd wordt, is in het huwelijk 

getreden of heeft een duurzame relatie met een andere persoon; 

5° p ...]- het staat vast dat het huwelijk, het partnerschap of de adoptie uitsluitend afgesloten werden 

opdat de betrokken vreemdeling het Rijk zou kunnen binnenkomen of er verblijven. 

Onverminderd de toepassing van artikel 61, § 3, kan de minister of zijn gemachtigde dezelfde maatregel 

treffen ten opzichte van de in artikel 10bis, § 1, bedoelde familieleden. 

Bij de beslissing om een bevel om het grondgebied te verlaten af te leveren op basis van het eerste lid, 

1 ° tot 4°, houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met de aard en de hechtheid van de 

gezinsband van de betrokken persoon en met de duur van zijn verblijf in het Rijk, alsmede met het 

bestaan van familiebanden of culturele of sociale banden met zijn land van herkomst. 

§ 5- P -]- 

§ 6. Het bevel om het grondgebied te verlaten vermeldt dat de bepalingen van dit artikel werden 

toegepast. 

De minister of diens gemachtigde kan met het oog op een verlenging of vernieuwing van de verblijfstitel, 

controles verrichten of laten verrichten, om na te gaan of de vreemdeling voldoet aan de voorwaarden 
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van artikel 10bis. Hij kan op elk moment specifieke controles verrichten of laten verrichten in geval dat er 

gegronde vermoedens zijn p...]- dat het huwelijk, het partnerschap of de adoptie tot stand is gekomen 

om voor de betrokken persoon toegang tot of verblijf in het Rijk te bekomen.]1 

  

Het artikel 3 EVRM bepaalt als volgt 

"Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende  

behandelingen of bestraffingen. " 

 

De Raad van State heeft al duidelijk gesteld dat volgens artikel 62 Vreemdelingenwet en artikelen 2 en 3 

van de wet van 29 juli 1991 betreffende de formele motivering van de bestuurshandelingen een 

passende en afdoende motivering in feite en in rechte vereisen. Deze motieven moeten bovendien 

uitdrukkelijk worden vermeld op de beslissing (formele motivering): «h. motivation doit être adéquate et 

le contrôle s'étend à cette adéquation, c'est-à-dire l'exactitude, l'admissibilité et les pertinence des motifs 

» (RvS, 25 avril 2002, n° 105.385). Deze motivering moet rekening houden met de elementen van het 

dossier in het geheel en hierop antwoorden op pertinente wijze zodat de eiser de redenering en de 

draagwijdte van de akte kan begrijpen: "que la décision fasse apparaître de façon 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 la contester dans le cadre d'un 

recours et, à la juridiction compétente, d'exercer son contrôle à ce sujet» (RvV n° 100 300 van 29 maart 

2013), en ook "en omettant de se prononcer sur le contenu des différents éléments précités, la partie 

défenderesse a failli à son obligation de motivation formelle." (RvV nr 95 594 van 22 januari 2013). 

De administratieve rechtsbeginselen van goed bestuur en zorgvuldigheid verplichten de overheden om 

zich zorgvuldig te informeren om een beslissing te nemen (RvV nr. 115 993 van 19 december 2013). De 

Raad van State heeft de zorgvuldigheidsplicht als volgt omschreven : « veiller avant d'arrêter une 

décision, à recueillir toutes les données utiles de l'espèce et de les examiner soigneusement, afin de 

prendre une décision en pleine et entière connaissance de cause » (RvS, 23 februari, 1966, n°58.328) ; 

« [procéder] à un examen complet et particulier des données de l'espèce, avant de prendre une 

décision» (RvS, 31 mei 1979, n°19.671) ; «le devoir de minutie ressortit aux principes généraux de 

bonne administration et oblige l'autorité à procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les 

renseignements nécessaires à la prise de décision et à prendre en considération tous les éléments du 

dossier, afin qu'elle puisse prendre sa décision en pleine connaissance de cause et après avoir 

raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d'espèce » (RvS nr 220.622 

van 17 september 2012). 

 

2. TOEPASSING IN CASU 

 

2.1 EERSTE ONDERDEEL : DE BESLISSING IS TEGENSTRITDIG EN ONVOLLEDIG 

GEMOTIVEERD TEN AANZIEN VAN DE TWEE PARTITEN 

 

De beslissing is op een tegenstrijdige manier gemotiveerd en moet dus vernietigd worden. 

Verwerende partij is van oordeel dat de aanvraag ingediend op 26.10.2009 enkel Meneer K. betreft en 

niet Mevrouw O. en dat haar medische attesten dus niet in overweging worden genomen. Nochtans 

moet er worden opgemerkt dat een advies omtrent de medische toestand van Mevrouw O. neergelegd 

wordt met de bestreden beslissing die dus wel de medische attesten van Mevrouw O. in overweging 

neemt. 

 

Dergelijk manier van handelen is tegenstrijdig. Daarenboven moet worden verwezen naar het feit dat in 

het arrest nr 207.744 van 16 augustus 2018, Uw Raad bevestigde dat de aanvraag dd 26.10.2009 op 

naam van de twee partijen ingediend werd en dat de daaropvolgende beslissingen telkens werden naar 

de twee partijen.  

Verzoekers hebben belang bij het feit dat de medische situatie van verzoekster in overweging wordt 

genomen daar ze sinds het begin geviseerd werd met de aanvraag en dat haar medische situatie 

geëvolueerd is zodat ze nu, ook voor haar, medische attesten naar tegenpartij doorstuurt die bevestigen 

dat een terugkeer naar Rusland onmogelijk is. 

 

Door een tegenstrijdige positie te hanteren en door het niet in overweging nemen van de medische 

toestand van Mevrouw O. bij het nemen van de bestreden beslissing, schendt verweren de partij artikel 

9ter VW en 3 EVRM, de formele en materiële motiveringsplichten en het zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

2.2 TWEEDE ONDERDEEL : DE BESLISSING IS ONVOLLEDIG GEMQTIVEËRD TEN AANZIEN VAN 

DE TWEE PARTITEN 
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Er werd door de psychiater van de eiser en eiseres bevestigd dat de reis naar het land van herkomst 

psychologisch slecht zal worden verdragen, zonder dat deze vaststelling wordt tegengesproken door de 

arts-adviseur, die dit element helemaal niet heeft betrokken in de evaluatie van zijn beslissing. 

 

Het is onvoldoende om te stellen dat er geen tegenindicaties tot reizen of argumenten voor de nood aan 

mantelzorg is tegen een terugkeer naar het land van herkomst, indien er geen argumenten worden 

aangehaald die deze stelling staven. 

 

Omwille van deze tekortkoming vertoont de bestreden beslissing een kennelijk gebrek aan formele 

motivering in strijd met de hierboven aangehaalde wetsbepalingen. 

 

In een arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nr. 77.489 van 19 maart 2012 werd er 

geoordeeld dat een beslissing die niet in aanmerking nam dat werd bevestigd door de geneesheer dat 

de betrokkene niet kan reizen naar het land van herkomst, niet voldoende gemotiveerd was moest 

worden vernietigd (CCE, nr. 77.489 van 19 maart 2012). 

 

Ook in een arrest nr. 77.755 van 22 maart 2012 werd geoordeeld dat de tegenpartij, door een beslissing 

te nemen die op louter formele wijze is gemotiveerd, maar waarbij niet wordt uiteengezet waarom men 

van een ander oordeel is toegedaan dan de mening van de specialist die de betrokkene sinds meerdere 

maanden volgde, er moest worden geoordeeld dat er een kennelijk gebrek aan formele motivering is 

(CCE, nr. 77.755 van 22 maart 2012). 

 

In het geval van de eiser, zet het advies van de arts-adviseur, die geen gespecialiseerde arts is, niet 

uiteen waarom er zou moeten worden afgeweken van het advies van de gespecialiseerde psychiater die 

de eiser al lang opvolgt en die van oordeel is dat de eiser niet kan terugreizen naar het land van 

herkomst, dat de toegankelijkheid van de nodige zorgen in het land van herkomst slecht is en dat er 

geen mogelijkheid is om terug te keren naar haar land van herkomst, gelet op de oorzaak van de 

trauma's en het gevaar voor zijn leven en welzijn, nu een terugkeer het trauma zal verergeren. 

 

De bestreden beslissing is aldus op kennelijk gebrekkige wijze gemotiveerd en vertoont een kennelijk 

gebrek aan formele motivering, in strijd met de artikelen 9ter, 9ter §1, 1° en 62 van de wet van 15 

december 1980 en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, in combinatie met het artikel 3 van 

het EYRM. 7 ; 

  

De bestreden beslissing moet worden geschorst en vernietigd, omwille van de hierboven aangehaalde 

motivering. 

 

Uit het dossier en de aanvraag 9ter Vreemdelingenwet blijkt dus duidelijk dat een terugreis medisch 

tegenaangewezen is. 

 

2.3 DE BESLISSING IS ONVOLLEDIG TEN AANZIEN VAN DE BESCHIKBAARHEID VAN DE 

ZORGEN VOOR EISER 

 

Verwerende partij concludeert op basis van vijf aanvragen MedCOI, die niet publiek zijn, dat "voor 

betrokkene een man van 53 jaar uit de Russische Federatie de zorgen die hij nu ontvangt beschikbaar 

zijn in zijn thuisland'. 

Dergelijke motivering, zonder de inhoud van de rapporten duidelijk te maken voor eisende partijen vormt 

een gebrek aan de formele et materiële motiveringsplichten die op verwerende berusten op basis van 

artikel 62 van de Vreemdelingenwet en artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991. 

 

In de vorige adviezen kwam de adviserende geneesheer tot de conclusie omtrent de beschikbaarheid 

van Alprazolam en Anxiolyticum dat ze niet beschikbaar zijn in Rusland (stuk 5). 

 

De conclusie van de arts-adviseur is nu, pas enkele maanden later, helemaal anders daar ze nu allen 

beschikbaar zouden zijn, maar er bestaan geen adequate motivering of rechtvaardigheid daaromtrent 

en verzoekende partij kan de beschikbaarheid van deze medicijnen niet controleren daar hij geen 

toegang krijgt tot de MED-COI aanvragen. 

 

Daarnaast beslist de arts-adviseur dat het nemen van Zaldiar beschikbaar is omdat Tramadol en 

Paracetamol afzonderlijk beschikbaar zijn. Dergelijke vaststelling kan niet gevolgd worden en de 
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motivering is onafdoende : welke dosis ? hoe kan het afzonderlijk nemen van twee medicijnen hetzelfde 

voordeel schaffen ? 

 

Bovendien halen eisers nog andere informatie aan die de beschikbaarheid van de nodige zorgen en 

medicijnen in twijfel trekken, gelet op de specificiteit van de aandoeningen van verzoeker en hun 

Ingoesjte origine. 

 

De organisatie MentalDisability Advocacy Center beoordelen de situatie van patiënten met  

psychologische aandoeningen zeer zorgwekkend en hebben in deze medische gebied veel 

schendingen van de Rechten van de Mens. De medische behandelingen voor patiënten die aan 

psychische aandoening leiden, samen met het stigmatiserende visie van de gemeenschap op deze 

patiënten betwijfelt de bewering van verwerende partij dat "de zorgen die hij ontvangt beschikbaar zijn in 

zijn thuisland" (stuk 6). 

 

Een rapport over de beschikbaarheid van behandelingen voor mentale stoornissen legt het volgende uit: 

"According to a représentative from WHO (email, December 2010) the treatment available for mental 

iHnesses is vervlimited. There was some treatment for mental illnesses in thezears when there mre 

Chechen internai refugees in Ingushetia, but such treatment came to \tn end when the humankariqn 

organisait There are no psychiatrie hospitals (Le. with beds) in the*republic. 7Dure is a 

psyclimeurologicat Nazran, where activity is largely limited to registering patients with mental illnesses 

(WHO, email December 2010). In général there are fewpsvchologists/psvchiatrists at the 

localpolvclinics. The qualitv ofservices offered bvhealth personnel is described as dubious. Newly 

qualified doctors do not want to practice psychiatry due to the low pay, and therefore choose better-paid 

jobs. A.s a resuit of this, psychiatry consists of older doctors with out-ofdate knowledge (WHO, email 

December 2010). It is possible to obtain the majority of medicines, this also includes medicines for 

mental illnesses as mil. However. the medicines thatare distributed through thehealth service are limited 

which is partlv due to weaknesses in the svstem of distribution to the régions. However, most medicines 

can be obtained at localprivate pharmacies (WHO, email December 2010). As in the rest of the région, 

mental illnesses are kept hidden as thev are associated with the shame ofhaving a familv member who 

is mentallv ill. People do not usuallv approach the health service for treatment for mental illnesses and 

the mentallv ill are often kept closed offfrom the rest ofthe society. There is a général lack of 

understanding in the local communities about this type of illness (WHO, email December 2010). " (stuk 

7) 

 

Deze informatie is zeer duidelijk en ondubbelzinnig: de medische begeleiding van eisende partij zal niet 

kunnen worden voortgezet in Rusland daar het niet beschikbaar is, wat uiteraard een zeer negatieve 

impact zal hebben op hun gezondheidstoestand, wat in strijd zou zijn met het artikel 3 van het EVRM 

aangezien Dr B., psychiater van eisende partijen in een recente medische verslag vaststelt dat : "le suivi 

psychiatrique est indispensablé' (stuk 9). 

 

2.4 DE BESLISSING IS ONVOLLEDIG TEN AANZIEN VAN DE BESCHIKBAARHEID VAN DE 

ZORGEN VOOR VERZOEKSTER 

 

Bij het beoordelen van verzoeksters toestand komt de verwerende partij tot de conclusie dat "de zorg 

ambulant door een psychiater is verzekerd; escitalopram is beschikbaar. Lormatazepam niet". 

 

Verwerende partij suggereert dat benzodiazepine als analoog genomen kan worden : Oxazepam of 

Alprazolam of een Z product, Zopiclone of Zolpidem". 

Er wordt echter niet aangetoond of aannemelijk gemaakt dat de laatstvermelde middelen wel degelijk tot 

dezelfde farmacologische familie zouden behoren en effectief als een volwaardig alternatief zouden 

kunnen worden gebruikt voor Lormatezepam die de eiseres nu nodig heeft. 

 

De tegenpartij moet aantonen dat deze middelen beschikbaar zijn in Rusland en een volwaardig 

alternatief zijn voor de Lormatazepam, wat in casu niet gebeurd is. 

Niets toelaat te vermoeden dat de medicijnen vermeld in het advies van de arts-geneesheer adequate 

vervanggeneesmiddelen zijn voor degene die zij nu in België neemt en die zijn voorgeschreven door de 

psychiater die haar opvolgt. 

 

In het geval van medicatie ter behandeling van psychologische en psychiatrische aandoeningen moet er 

worden gezocht naar een adequaat geneesmiddel en een aangepaste dosis, die een werkbaar effect 

heeft bij de betrokken patiënt, wat bovendien individueel kan verschillen, gelet op aanwezige 
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gevoeligheden, allergieën en persoonlijke elementen die bepaalde geneesmiddelen soms beter geschikt 

maken dan andere en sommige medicijnen soms totaal onwerkzaam of zelfs tegenaangewezen. 

 

Dit is helemaal niet nagegaan door de arts-geneesheek De beslissing is vervolgens onvolledig en  

schendt het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

2.5 DE BESSLISSING IS NIET AFDOENDE OMTRENT DE TOEGANKELIIKHEID VAN DE ZORGEN 

IN HET LAND VAN HERKOMST 

Eisende partijen betwisten de conclusie van arts-adviseur dat vastlegt dat de behandeling en opvolging 

toegankelijk zijn in de Russische Federatie voor eisende partijen. 

 

Bij de beoordeling van dergelijke toegang dient er rekening gehouden te worden met de medische 

situatie van de vreemdeling, de beschikbaarheid van de vereiste zorgen en de medicatie in het 

herkomstland : 

" 3.2.3 Niettegenstaande het gegeven dat het EHRM tot op de dag van vandaag, in gevallen waarbij een 

gezondheidsproblematiek werd aangevoerd, enkel een schending van artikel3 van het EVRM heeft 

weerhouden in een situatie waarin er sprake was van een kritieke en vergevorderde aandoening, blijkt 

niet dat het EHRM het voorhanden zijn van het acuut levensbedreigend karakter van een aandoening 

vooropstelt als een absolute voorwaarde opdat een schending van artikel 3 van het EVRM zou kunnen 

worden vastgesteld. Het EHRM verduidelijkte in het arrest N. t. het Verenigd Koninkrijk (EHRM 27 mei 

2008, nr. 26565/05) dat de uit de rechtspraak voortvloeiende principes die dienen te worden gehanteerd 

bij het onderzoek naar een mogelijke schending van artikel 3 van het EVRM "must apply in relation to 

the expulsion of any person afflictend with any serious naturally occurring physical or mental illness 

which may cause suffering pain and reduces life expectancy and require specialised médical treatement 

which may not bes o readily available in the applicant's contry or origin or which may be available only at 

substantial cost"(vrije vertaling: dienen te worden toegepast bij de uitwijzing van elke persoon die lijdt 

aan een ernstige, van oorsprong natuurlijke fysieke of mentale aandoening die lijden, pijn en een 

verminderde levensverwachting kan veroorzaken en die een gespecialiseerde medische behandeling 

behoeft die mogelijk niet beschikbaar is in het land van herkomst of enkel tegen een aanzienlijke kost).  

 

Uit dit arrest, dat de principes uit eerdere rechtspraak herneemt, kan bijgevolg worden afgeleid dat de 

aangevoerde aandoening ernstig dient te zijn, doch niet dat aandoeningen die niet acuut 

levensbedreigend zijn zonder meer niet in aanmerking dienen te worden genomen. Een van de 

principes die het EHRM hanteert is dat artikel 3 van het EVRM niet het recht waarborgt om op het 

grondgebied van een Staat te verblijven louter om de reden dat die Staat betere medisch verzorging kan 

verstrekken dat het land van herkomst en dat zelfs de omstandigheid dat de uitwijzing de 

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

schending van die bepaling op te leveren. Het EVRM heeft dit uitgangspunt evenwel genuanceerd en 

gesteld dat er wel kan besloten worden tot een schending van artikel 3 van het EVRM "in zeer 

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

de beoordeling van de vraag of er kan besloten worden tot de vaststelling dat artikel 3 van het EVRM al 

dan niet geschonden is houdt het EHRM rekening met de medicatie in het herkomstland en, doch in 

mindere mate, met de toegankelijkheid van de vereiste medische behandeling en zorgen in het land 

waarnaar de vreemdeling zal worden uitgewezen. In bepaalde gevallen werd ook onderzocht of er nog 

familie aanwezig was en of er opvang voorhanden was in het land van herkomst Het onderzoek naar 

een mogelijke schending van artikel3 EVRM betreft dan ook meer dan het louter beantwoorden van de 

vraag of het voor betrokkene fysiek mogelijk is om te reizen of van de vraag of de verwijdering een reëel 

risico inhoudt voor de fysieke integriteit of het leven van de betrokkene. Het Hof heeft oog voor alle 

omstandigheden die aanhangige zaak betreffen, en dus ook voor de algemene omstandigheden in het 

land van herkomst alsook de persoonlijke situatie van een vreemdeling in dat land van herkomst. Het is 

immers mogelijk dat factoren en omstandigheden, die op zichzelf genomen geen aanleidinggeven tot 

een schending van artikel 3 van het EVRM, in hun combinatie wel aanleiding kunnen geven tot een 

schending    van dit artikel. Aldus motiveert het Hof in zijn arresten, als reeds ts vastgesteld dit de ziekte 

van betrokken vreemdeling zich actueel niet in een terminale of kritieke fase bevindt, ook verder met 

betrekking tot de eventuele beschikbaarheid van een medische behandeling in het land van herkomst 

en de eventuele aanwezigheid van een sociale of familiale opvang in het land van herkomst die in deze 

zin EHRM 29 mei 1998, nr. 40900/98 Karara v. Finland (ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM15 februari 

2000, nr. 46553/99, SCC v. Zweden (ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM 24 juni 2003, nr. 13669/03, 

Henao v. Nederland (ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM, 22 juni 2004, nr. 17868/03, Ndagoya v. 

Zweden (onvankelijkheidsbeslissing); EHRM 25 november 2004, nr. 25629/04, Amegnigan van 

'Nederland (onvankelijkheisbeslissing); EHRM 17 januari 2006, nr. 50278/99, Aoulmi v. Frankrijk, par 
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57-60; EHRM 27 mei 2008, nr. 26565/05, N. v. Verenigd Koninkrijk, par. 46-51 ; EHRM 20 december 

2011, nr. 10486/10, Yoh-Ekale Mwanje v. België, par 81 e.v.) 

 

3.2.4 Aldus blijkt dat de verwerende partij, door enkel te onderzoeken of de aandoeningen 

levensbedreigend zijn, in de zin dat er sprake is van een kritieke gezondheidstoestand of een 

vergevorderd stadium van de ziekte, zonder verder onderzoek naar de mogelijkheden van behandeling 

of opvang in het land van herkomst of zonder aan te geven dat het slechts een banale ziekte betreft, de 

rechtspraak van het EHRM inzake artikel 3 van het EHRM bij de verwijdering van zieke vreemdelingen, 

te beperkend interpreteert en hierdoor ook de draagwijdte van artikel 9ter van de vreemdelingenwet 

miskent. 

 

Er werd in strijd met artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet niet nagegaan of er sprake is 

van een reëel risico op onmenselijke en vernederende behandeling wanneer er geen adequate 

behandeling beschikbaat is in het land van herkomst. De materiële motiveringsplicht werd geschonden 

in het licht van artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet. 

 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond. " (eigen onderlijning) 

 

De eisers hebben in de aanvraag tot machtiging tot verblijf het volgende aangehaald : 

"Hij heeft nood aan een psychiatrische begeleiding omdat hij lijdt aan angst, nachtmerries tengevolge 

van een post- traumatisch stressstoornis, zoals zijn psychiater dit bevestigt (...). 

 

Zijn psychiater zet dat de therapie niet mag worden onderbroken en dat hij niet terug kan keren naar zijn 

land van herkomstgezien dit zeer nadelig zou zijn voor Meneer K. V (...). 

 

Dokter R. heeft eveneens een gedetailleerd medisch attest opgemaakt waarin hij bevestigt bevestigd 

dat de specifieke zorgen niet toegankelijk zullen zijn voor mijn cliënt in zijn land van herkomst 

In de aanvraag 9ter werd werd naar verschillende rapporten verwezen in verband met de situatie van de 

gezondheidszorgen in Rusland en over de concrete mogelijkheden tot toegang aan deze zorgen voor 

verzoekers, gelet aan hun specifieke profiel. Er moet worden vastgesteld dat tegenpartij niet 

aangetoond heeft dat de nodige gezondheidszorgen voor eisende partijen toegankelijk zijn in Rusland, 

noch dat tegenpartij de rekening heeft gehouden met deze rapporten. 

 

Bronnen gebruikt door tegenpartij 

In verzoeksters advies wordt er enkel verwezen naar één MEDCOI bron, waarvan de datum onbekend 

is. Dergelijk motivering is al in se onvolledig. Daarenboven blijkt dat deze bron één contactpersoon 

betreft die, heel algemeen, heeft vastgesteld dat "psychiatrie care in teh Russian Fédération is    

distinguished by being public (free), accessible to ail". Dergelijke algemene vaststelling, ongedateerd en 

ongedetailleerd is onvolledig, gelet op het aantal rapporten die het tegenstrijdig bevestigen om te 

concluderen dat de zorgen toegankelijk zijn in Rusland. 

 

In verzoekers advies wordt verwezen naar : 

Een website van de Federale Dienst van Migratie en een artikel over de wetsbepalingen omtrent het vrij 

verkeer en keuze van verblijfplaats in Rusland. Dergelijke verwijzing leert ons niets over de concrete 

toegankelijkheid van de zorgen voor verzoekers; 

 

De Country Fact Sheet Access to Chechenya om enkel vast te stellen dat het gezondheidssysteem zeer 

hiërarchisch gestructureerd is, wat niet wordt betwist door verzoekende partij maar geen enkel invloed 

heeft op hun toegang tot de noodzakelijke zorgen; 

 

Een algemene website over de sociale zekerheden in de wereld en namelijk, over het systeem in 

Rusland. De informatie dat op deze website te vinden is betreft enkel een (tijdelijke of eventuele) 

vergoeding die bestaat bij invaliditeit; MEDCOI aanvragen die onbeschikbaar zijn; 

 

Verzoekers benadrukken dat, zelfs zou het gezondheidssysteem in abstracto de toegang tot de nodige 

zorgen garanderen, ze gelet op hun specifiek profiel en origine, in concrete, geen toegang tot deze 

zorgen zouden hebben en dat de situatie in Ingoesjetië niet dezelfde is als in het rest van het land. 

Verzoekers hebben dit al meerdere keren uitgelegd in hun verzoekschriften en bijkomende brieven 

gericht tot verwerende partij maar deze laatste beperkt zich steeds tot een abstracte beoordeling van de 

toegankelijkheid van de psychiatrische zorgen in Rusland, zonder rekening te nemen met de rapporten 

over de psychiatrische zorgen in Ingoesjetië. 
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Concrete ontoegankelijkheid 

Het gezondheidssysteem in Rusland garandeert niet in concreto een toegang tot de nodige zorgen, de  

ngoesje origine van eisende partijen verhindert nog meer de abstracte toegang tot de zorgen en een 

kosteloosheid van de zorgen bestaat in concreto niet in Rusland. 

gezondheidssysteem in Rusland 

 

De arts-adviseur heeft in zijn rapport enkel de beschikbaarheid van de zorgen in de Russische Federatie 

geëvalueerd maar heeft de kwaliteit en de geschiktheid van dergelijke zorgen niet getoetst. 

Nochtans is het de bevoegdheid van wederpartij om na te gaan als de kwaliteiten van de zorgen 

voldoende zijn ten aanzien van de aandoening van eisende partijen (RvS, n° 75.389, arrest van 

22.07.1998). 

 

De bewering van arts-adviseur dat de behandelingen beschikbaar en toegankelijk zijn voor eisende 

partijen wordt betwist in verschillende rapporten. 

 

Arts-adviseur beweert dat Rusland een sociale zekerheid en verplichte ziekteverzekering heeft die aan 

alle Russische burgers het recht op gratis medische zorgen garandeert, eveneens als een 

invaliditeitsvergoeding. 

 

Deze bewering zijn inhoudelijk niet te rechtvaardigen en komen niet overeen met de realiteit. De 

International Organisation for Migration stelt vast dat de Russische burgers zelf de kosten van hun 

medische behandelingen moeten dragen. 

 

De International Crisis Group vermeldde in een rapport van juli 2015 dat de patiënten moesten gebruik 

maken van omkopen en steekpenningen om behandeld te kunnen worden. 

 

De gezondheidssector is bijgevolg erg corrupt in Rusland en in het bijzonder in de Kaukasus waar de 

eisers van afkomstig zijn en zelfs als de sociale zekerheid elk Russische burger zou moeten helpen, is 

deze laatste, in de feiten, onderworpen aan corruptie en smeergeld en is dus voorbehouden aan de 

rijksten. 

 

De daadwerkelijke toegankelijkheid aan de gezondheidszorg in Rusland wordt dus niet door verwerende 

partij aangetoond, daar ze zich beperkt tot een analyse in abstracto van de toegankelijkheid van de 

zorgen en van de behandeling in Rusland, zonder de particulariteiten van de eisende partijen en van de 

situatie in Ingoesjetië in aanmerking te nemen (C.E., n°80.553 du 1er juin 1999). 

De Ingoesje origine van eisers 

 

Wat betreft een eventuele terugkeer naar hun land van herkomst, wordt opgemerkt dat eisers van 

Ossetisch-Ingoesjetische origine zijn, zodat zij in Rusland geen beroep zullen kunnen doen o p een 

geschikte medische verzorging, omdat de personen van Tsjetsjeense en Kaukasische origine op 

systematische wijze worden gediscrimineerd in de gezondheidszorg, zoals dit blijkt uit de objectieve 

informatie die ook al was toegevoegd aan de aanvraag 9ter. 

 

Zo verwezen eisers reeds naar het verslag van OSAR dat bevestigt dat het racisme wijdverspreid is in 

Rusland en dat dit gericht is tegen alle nationaliteiten en etnische origines die niet zuiver Russisch zijn. 

Het zijn echter vooral de mensen die afkomstig zijn uit de ex-sovjetrepublieken van het Zuiden en de 

Kaukasus (stuk 7 bij de aanvraag 9ter). De negatieve houding ten aanzien van Tsjetsjenen wordt ook in 

de hand gewerkt door de overheid en de media. Een en ander heeft ook te maken met de oorlog die in 

Tsjetsjenië werd gehouden om deze regio "op te kuisen" en terroristen op te pakken. De haat tegen 

Tsjetsjenen werd bovendien aangewakkerd doordat Tsjetsjeense rebellen de verantwoordelijkheid 

opeisten voor de bloedige aanslagen in de metro van Moskou. 

 

In het rapport over de toestand van Tsjetsjenië van ACCORD-UNHCR (stuk 8 bij de aanvraag 9ter), 

wordt vermeld dat de publieke gezondheidssector in Tsjetsjenië technische, administratieve en 

management capaciteiten mist. Zo mist ze basis medische uitrusting en medicijnen. Ziekenhuizen zijn 

niet alleen van lage kwaliteit, er is bovendien een tekort aan generators zodat er vaak 

elektriciteitsuitvallen zijn. 
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Vele personen die operati.es nodig hebben moeten daarvoor naar steden buiten Tsjetsjenië en 

Ingoesjetië. Maar dat is buitensporig duur, ook al omdat in vele gevallen er mensen dienen omgekocht 

te worden. 

 

Ook Country Sheet Russia 2009, European Commission spreekt van de steekpenningen die dokters en 

anderen vragen waardoor de kosten van medische verzorging oplopen. Dit rapport maakt ook  enkele 

belangrijke kanttekeningen bij de "gratis medicijnen . Dit rapport duidt ook aan dat het Russische 

gezondheidszorgensysteem uit een diep dal moet klimmen Avaarjhet gedurende jaren uitermate werd 

onder gefinancierd. 

 

Uw Raad heeft in het arrest nr. 91 385 dd. 19 november 2012 opgemerkt dat door verweerster niet werd 

geantwoord op de argumenten van eisers betreffende de gebrekkige mogelijkheid om toegang te krijgen 

tot gezondheidszorg voor personen van Tsjetsjeense origine in Rusland. 

 

Verwerende partij stelt, in verband met de Ingoesje origine van eisende partijen, enkel vast dat : "De 

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

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

Russische Federatie" en stoelt dergelijke vaststelling om de wetsbepalingen omtrent het vrij verkeer. Het 

gebrek aan antwoord hieromtrent maakte deel uit van de overweging die Uw Raad er reeds toe heeft 

gebracht te concluderen dat de motivering van de bestreden beslissing niet pertinent en draagkrachtig 

is, zodat een vernietiging zich opdrong. Dat verwerende partij nog dezelfde motivering gebruikt zonder 

de concrete situatie van verzoekers in overweging te nemen is een schending aan het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Het wijdverspreid racisme die aangehaald werd in de aanvraag 9ter door de eisende partij wordt niet in 

aanmerking genomen daar tegenpartij zich enkel stoelt op de letters van een wet om te beweren dat 

ieder Russische burger op een gelijke manier behandeld zal worden. 

 

Wat betreft de bijzonderheden van het gezondheidssystemen in Ingoesjetië wordt ook niet door 

verwerende partij geantwoord. Verschillende rapporten stellen echter vast dat " With regard to the extent 

of corruption in the health service, the situation in Ingushetia is much the same as in Chechnya (see part 

3.3). Officially, the majority of services should befree of charge through the mandatory health insurance 

system, butin reality the population pays for the majority of services. According to an international 

humanitarian organisation ivhich Landinfo met in November 2011, a lot can be boughtfor money in 

Ingushetia, possibly even doctors' licences topractice. The organisation is aware that there are nurses 

mrking in Ingushetia who havefalse documents shomng that they h ave trained as nurses" (stuk 7). 

 

De kwaliteiten van de gezondheidszorgen zijn erg laag in Ingoesjetië en er is een schaarste aan 

specialisten. De ziekenhuizen zijn arm en er is een schrijnend gebrek aan de nodige apparaten (stuk 7). 

De gezondheidszorgen in Ingoesjetië zijn niet passend noch toegankelijk voor eisende partijen in geval 

van een terugkeer in hun land van herkomst. Dergelijke ongeschiktheid en ontoegankelijkheid zou als 

gevolg hebben dat eisende partijen een risico lopen op onmenselijke of vernederende behandelingen. 

Verweerster laat op heden opnieuw na om aangaande de mogelijkheid tot toegang tot de noodzakelijke  

medische zorgen te motiveren, zodat wederom niet anders kan dan te concluderen dat verweerster de  

formele motiveringsplicht heeft geschonden. 

 

Door geen rekening te houden met de bijzonderlijk situatie van eisende partijen die Ingoesjen zijn et met 

de situatie van de gezondheidszorgen in Ingoesjetië en door enkel een abstracte analyse te geven van 

de staat van het gezondheidssysteem in Rusland, zoals het voorzien is in de wet maar niet in de 

realiteit, schendt verwerende partij zijn motiveringsplichten en de aangehaalde beginselen van 

behoorlijk bestuur en inzonderheid het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Financiële toegankelijkheid  

Zelfs indien een behandeling mogelijk zou zijn in Rusland of Ingoesjetië, quod non, en aangezien de 

kosteloosheid van de zorgen op zijn minst niet gegarandeerd kan worden, dan moet er nog worden 

vastgesteld dat eisende partij een dergelijke behandeling niet kan betalen. gezien het algemeen 

geweten is en vastgesteld is dat mensen dit uit eigen zak dienen te betalen met bijna persoonlijke 

faillissement tot gevolg. 
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Verwerende partij stoelt zich op de beslissing op het feit dat : "De kosten van psychiater in een 

psychiatrische ziekenhuis en psychotherapie zijn gratis. Medicatie zowel ambulant als tijdens opname is 

gratis. 

 

Deze beweringen worden in verschillende rapporten en artikelen tegengesproken 

Verwerende partij blijkt ook te beseffen dat er kosten gepaard zijn met de noodzakelijke hulp daar zij 

concludeert dat "niets laat derhalve toe te concluderen dat zij niet zou kunnen instaan voor de kosten 

die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp". 

 

The International Organisation for Migrations stelt vast dat : " In général ail Hussian citions — both those 

covered by OMS and members of other insurance systems - buy medicines at their owti expense. " (stuk 

8) 

 

Zo stelt Indepedent.co.uk vast dat : "On paper, Russian citions are entitled to free universal healthcare. 

In practice, homver, they are required to take out compulsoty private médical insurance, while ifs also 

common for patients at state hospitals to bribe doctorsfor adequate treatmenf'1. 

 

Een artikel van januari. 2017 die de klachten van de Rusische burgers samenvatte stelde vast dat: 

«Parmi les principales plaintes, on retrouve la pénurie de spécialistes de proximité, les prix élevés des 

médicaments et la commercialisation des services médicaux. Uaugmentation de la part des services 

payants dans les établissements publics de santé et la croissance du nombre de cliniques privées sont 

loin d'être un phénomène récent. (Onder de belangrijkste klachten vind men de schaarste aan 

specialisten, de hoge prijîçen van medicijnen et de in de handel brengen van gezondheidszorgen. De 

toename van betalende diensten in publieke instellingen et de verhoging van private klinieken zijn geen 

recente fenomenen — Vrije vertaling) (stuk 10). 

 

Een rapport van 2012 van Landlnfo stelt het volgende vast : 

"According to Russian law, health services should be free of charge and should not depend on where 

the person bas his/ her permanent residence. Homver, in reality unojftcialpayment for health services is 

widespread and it can be hard to get treatment free of charge outside the place of permanent residence. 

The health system in Chechnya bas been largely rebuilt since the two wars. The hospitals are new and 

the equipment modem, but the quality of the services given is described as low. This is largely due to 

lack of qualifiedpersonnel. The health system in Ingushetia is not as new and modem as in Chechnya. 

Treatment is available for a variety of illnesses, but there is lack of treatment for specialised services. 

The quality of equipment and personnel is described as low. 

(...) 

With regard to the extent of corruption in the health service, the situation in Ingushetia is much the same 

as in Chechnya (see part 3.3). Ojftcially, the majority of services should be free of charge through the 

mandatoiy health insurance system, but in reality the population pays for the majority of services. 

According to an international humanitarian organization which Landinfo met in November 2011, a lot can 

be bought jot money in Ingushetia, possibp even dodofs' licences to practice. The organisation is aware 

that there are nurses rnrking tu Ingushetia w!o hâve false documentslshomng thaï they have trained as 

nurses (stuk 7) 

 

De kosteloosheid van de zorgen en behandelingen die noodzakelijk zijn voor eisende partijen wordt in 

twijfel getrokken door bovenvermelde artikelen en rapporten. Verwerende partij blijft in gebreke de 

ononderbroken toegang tot de onontbeerlijk behandeling te bewijzen en schendt dus artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet, alsook de motiveringsplichten die op hem berusten. 

Vervolgens moet et ook worden benadrukt dat in geval van terugkeer, de eisende partijen in een erg 

precaire situatie zullen terechtkomen, zonder inkomsten en dat ze dus voor hun gezondheidszorgen 

zullen moeten betalen, zoals reeds werd uiteengezet. 

 

Verwerende partij stelt eerst aan eisende partijen voor om beroep te doen op een uitkering van de 

sociale zekerheid in geval Meneer K. niet kan werken maar deze sociale uitkeringen worden enkel in 

limitatieve gevallen uitgedeeld, namelijk : 

"People entitled to social benefits in the Rjtssian Fédération are listed below: ïnvalids and vétérans of 

the Great Vatriotic War; 

Invalids and vétérans of military opérations; ïnvalids of I, II and III levels of disability; 

Former underage prisoners of concentration camps; 

Handicapped children; 

Labour vétérans; 
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Workers of the Home Front (Great Vatriotic War); 

Invalids as a resuit of the Chernobyl disaster; 

Versons who had radiation sickness; 

Versons evacuatedfrom the exclusion zone of the Chernobyl disaster; 

Children whose parents were affected by the radiation exposure due to the Chernobyl disaster; 

Emergency workers involved in controlling the Chernobyl Nuclear Vower Vlant accident; □ 

Victims of political repressions; 

Veople having meritfor country (Heroes of the Soviet Union and Russia, Commanders of the Order of 

Labour Glory etc.)" (stuk 7) 

 

Er bestaat geen zekerheid dat de eisende partij een sociale uitkering zou kunnen krijgen en dus de 

kosten van de noodzakelijke behandelingen zou kunnen dragen. Bijgevolg, aangezien de noodzakelijke 

opvolging en behandeling niet gegarandeerd kunnen worden lopen de eisende partij een reëel risico tot 

onmenselijke en vernederende behandelingen. 

 

Verder stelt verwerende partij voor dat Mevrouw O. ook mee kan instaan voor het levensonderhoud. 

 

Er moet worden vastgesteld dat verwerende partij de arbeidsgeschiktheid van Mevrouw O. niet aantoont 

en dat ze de medische toestand van Mevrouw O. niet in aanmerking neemt. 

Verwerende partij schendt zijn motiveringsplichten en de beginselen van behoorlijk bestuur omdat ze 

geen rekening houden met alle elementen van het dossier et stoelt zijn beslissing dus op een foute 

feitenvinding. 

 

Hoe dan ook, de enkele arbeidsgeschiktheid van Mevrouw O. zou onvoldoende zijn om de kosten van 

de noodzakelijke medische behandelingen te dragen. De medicatie is, in tegendeel tot wat de arts-

adviseur beweert, duur en niet gratis maar afhankelijk van het smeetgeld die geëist is door de 

behandelende arts. 

 

Aangezien Dr B., psychiater van eisende partijen in een recente medische verslag vaststelt dat : "le suivi 

psychiatrique z/indispensable" (stuk) en dat dergelijke behandeling niet concreet gegarandeerd kan 

worden aan eisende partijen omdat ze niet beschikbaar noch toegankelijk zijn voor eisende partijen in 

geval van terugkeer moet er worden vastgesteld dat eisende partijen een reëel risico tot onmenselijke 

en vernederende behandelingen lopen en dat verwerende partij artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 

schendt met het nemen van bestreden beslissing. 

 

2.6 DE BESLISSING IS ONYOLLEDIG OMTRENT DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 13 Vw Verzoekers 

hebben hun aanvraag ingediend op 26.10.2009. 

 

Hun aanvraag werd ontvankelijk verklaard en ze verbleven, na het vernietigingsarrest van Uw Raad nr 

207.744 van 16 augustus 2018 al 9 jaren op legaal verblijf in België. 

Artikel 13 VW stelt vast : 

 

"De machtiging tot verblijf die verstrekt wordt voor beperkte duur op grond van artikel 9 ter, wordt van 

onbeperkte duur bij het verstrijken van een periode van vijfjaar nadat de aanvraag tot machtiging werd 

aangevraagd. " 

Met een mail gestuurd op 29 augustus 2018 vroegen verzoekers de toepassing van artikel 13 Vw en het 

toekennen van een definitieve verblijf, gezien hun 9 jaren legaal verblijf op basis van een ontvankelijke 

9ter-procedure. 

 

Verwerende partij heeft op deze aanvraag niet geantwoord en vermeldt nergens artikel 13 Vw. 

Dergelijke motivering schendt artikel 13 Vw, de formele motiveringsplichten en het 

zorgvuldigheidsbeginsel.” 

 

2.2.1. De bestreden beslissing is gesteund op het advies van arts-adviseur C.B. van 5 november 2018 

dat tezelfdertijd aan verzoekers ter kennis werd gebracht. Dit advies, waarvan de motieven samenvallen 

met de bestreden beslissing, luidt als volgt:  

 

“(…) 

NAAM: [Eerste Verzoeker] 

 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken: 
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- Medisch getuigschrift d.d. 30-9-2009 van Dr. R., psychiater, met als diagnose verwerking van 

chronische aandoening met nood tot psychotherapie 

- Standaard Medisch getuigschrift d0d0 20-9-2009 van Dr. R., psychiater met als diagnose PTSD met 

angst, nachtmerries, onmacht, behandeld met Mirtazepine 

- Consultatieverslag d.d. 3-8-2009, urologie wegens impotentie. Geen externe afwijkingen 

- Consultatieverslag d.d. 22-9-2009, urologie geen verbetering erectie, medicatie gefaald 

- Consultatieverslag urologie d.d. 27-1-2010: goede respons op Levitra 20 mg 

- Rapport urologie d.d. 2-12-2009, impotentie met voorschrift van Viagra 

- Attest van lessen frans d.d. 31-1-2010 

- Verslag d.d. 26-6-2017 van Dr. B., neuropsychiater met als informatie slaapproblemen, 

nachtmerries, stress, snel geïrriteerd roept steeds de herinneringen aan honger, oorlog, Diagnose PTSD 

behandeld met Zaldiar en een tranquilizer 

- Standaard medisch getuigschrift d.d. 12-12-2017 van Dr. B., neuropsychiater met de volgende 

informatie: voorgeschiedenis van PTSD met depressie en angst, behandeld met Alprazolam en 

Cipramil. Voor de recente situatie wordt verwezen naar een bijgevoegd verslag. 

- Verslag, evolutie rapport van Dr. B. d.d. 12-12-2017: gekend vluchteling sinds 2008, afkomstig uit 

Grosny, gekend met anxio-depressie. De angst situeert zich vooral voor represailles bij eventuele 

terugkeer 

- Medisch verslag d.d. 12-12-2017 van Dr. B. met vermelding van dezelfde gegevens als in de vorige 

verslagen. Vermelding van lichte verbetering onder psychotherapie. 

- Medisch verslag van Dr. B., d.d. 25-7-2018: zelfde medische informatie, bijvoegen van Trazodone 

als medicatie 

- Verslag (in tweevoud) d.d. 22-9-2018 van Dr. B.: zelfde diagnose en informatie als vorige 

verslaggeving: PTSD met chronificatie en depressie  

In samenvatting uit de medische dossiers kunnen we hier stellen: 

- Dat het hier gaat om een man, afkomstig uit de Russische Federatie, Tsjetsjenië van 53 jaar 

- In het verleden 2009-2010 was zijn grootste probleem erectiestoornissen die medicamenteus 

behandeld werden. Er is geen bewijs van eventuele observatie naar een organische oorzaak. De klacht 

werd toegeschreven aan het trauma dat hij in zijn thuisland ondervonden had. Heden weerhouden we 

geen actieve therapie  

- PTSD, medisch gedocumenteerd sinds 6-2017. Er zijn geen gegevens beschikbaar van de vorige 

jaren of er eventueel een handeling geweest is 

- Tussen 2010 en 2017 ontbreekt het aan enige informatie of bewijs over et bestaan of opvolging of 

behandeling in het kader van beide aandoeningen. Een indicatie voor de inname van Zaldiar 

(combinatie Tramadol en Paracetamol) wordt niet in het dossier vermeld. 

 

- In de laatste (recent aangeleverde) attesten wordt melding gemaakt van een consult bij de 

psychiater en wordt vermeld dat opgestart is met medicatie namelijk:  

o Cipramil = Citalopram, antidepressivum 

o Alprazolam, een anxiolyticum 

o Trazodone, antidepressivum als slaapmedicatie 

 

In het dossier zijn geen tegenindicaties tot reizen of argumenten voor de nood aan mantelzorg, 

Beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging inn 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 is1: 

- Aanvraag Medcoi van 21-2-2018 met het unieke referentienummer 10818 

- Aanvraag Medcoi van 31-5-2018 met het unieke referentienummer 11186 

- Aanvraag Medcoi van 31-5-2018 met het unieke referentienummer 11184 

- Aanvraag Medcoi van 14-11-2017 met het unieke referentienummer 10352 

- Aanvraag Medcoi van 8-8-2018 met het unieke referentienummer 11412 

 

2. In bijlage 2 vinden we de bewijzen dat de medicatie die betrokkene nu neemt beschikbaar is in zijn 

thuisland. In het kader van de eventuele nood aan Zaldiar (combinatie van Tramadol en Paracetamol) 

kan besloten worden dat de afzonderlijke producten beschikbaar zijn.  

 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat voor betrokkene een man van 53 jaar uit de 

Russische Federatie de zorgen die hij nu ontvangt beschikbaar zijn in zijn thuisland. Opvolging door een 
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psychiater, eventueel met de mogelijk van psychotherapie en specifieke therapie voor PTSD is 

beschikbaar in de Russiche Federatie en ook in Tsjetsjenië en Ingoesjetië. Naast de ambulante zorg is 

de residentiële verzorging tijdens een opname verzekerd in alle landsdelen. 

 

De medicatie die hij heden neemt is eveneens beschikbaar, namelijk Citalopram, Alprazolam en 

Trazodone  

Heden is er geen actieve urologische opvolging maar zo nodig is deze eveneens beschikbaar. 

 

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

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

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

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

waar de aanvrager gewoonlijk verblijf, 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 nodige zorgen zijn beschikbaar in de Russische Federatie en volgens de federale Russische wet op 

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

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

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

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

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

de Russische Federatie.2 

 

Het gezondheidssysteem in Rusland is zeer hiërarchisch gestructureerd en wordt gecontroleerd door 

het "Ministry of Health" MoH samen met Instanties voor bescherming van de rechten van de verbruiker, 

de federale dienst van supervisie van de gezondheid en de sociale ontwikkeling het federaal 

agentschap voor medische en biologische agentia en de federale ziekteverzekering3 

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

verplichte ziekteverzekering. 

 

De bijdragen voor de verzekering worden betaald door de werkgever of, voor werklozen, 

gepensioneerden en kinderen, door de Staat. Iedereen is dus verzekerd. Mensen komen op het juiste 

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

hospitaal of de specialist kiezen naargelang waar hij of zij de kwaliteit van de zorgen het beste vindt. 

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

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

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

zowel ambulant als tijdens opname is gratis.7 

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 do arbeidsmarkt 

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

kosten die gepaard gaan mot de noodzakelijke hulp, Bijkomend is betrokkene gehuwd. In het dossier 

vinden we geen recente medische documenten die aantonen dat de echtgenote, ondanks een 

vermelding en een attest d,d.16-9-2010 en een SMG d.d, 30-G-2Q11 en een attest van een psychiater 

d.d. 26-6-2017 heden arbeidsongeschikt zou zijn, Er zijn dus In het dossier geen tegenargumenten dat 

zij via betaalde arbeid niet zou kunnen bijdragen tot de eventuele zorg, 

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

een uitkering van de sociale zekerheid.8 

 

Bijkomend wonen er nog verschillende familieleden in zijn thuisland waar hij eventueel beroep kan op 

doen voor opvang en hulp.9 
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"De huidige beslissing betreft de aanvraag 9ter d.d, 26.10.2009, die betrekking heeft op de medische 

toestand van mijnheer K. M., Betrokkenen hebben echter na de indiening van de aanvraag medische 

attesten voorgelegd op naam van mevrouw O. F.; deze laatste kunnen niet in overweging genomen 

worden in het kader van de huidige beslissing. Het staat betrokkenen echter vrij een nieuwe aanvraag 

conform art. ©ter In te dienen opdat deze medische elementen op naam van O. F. eveneens in 

overweging zouden genomen worden." 

 

Niets verhindert betrokkenen derhalve om terug te keren. Het staat betrokkenen vrij hiertoe een beroep 

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

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

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

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

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

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

van tewerkstellingsbureaus, accommodatie/huur, extra bagage.  

 

Conclusie:  

Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat beide aandoeningen die vermeld werden in 

het dossier bij de betrokkene, hoewel dit kan beschouwd worden als een rnedische problematiek die 

een reëel risico kan inhouden voor haar 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 bezwaar tegen een terugkeer naar het 

herkomstland, de Russische Federatie.” 

 

2.2.2. Na een uiteenzetting van de aangevoerde rechtsregels, voeren verzoekers in een eerste 

onderdeel aan dat enkel de aanvraag van eerste verzoeker werd beoordeeld en dat ten onrechte werd 

nagelaten de aanvraag van tweede verzoekster eveneens te beoordelen.  

 

In het advies van de arts-adviseur dat werd overgenomen door de bestreden beslissing, wordt 

hieromtrent het volgende verklaard:  

 

“De huidige beslissing betreft de aanvraag 9ter d.d, 26.10.2009, die betrekking heeft op de medische 

toestand van mijnheer [K.M.], Betrokkenen hebben echter na de indiening van de aanvraag medische 

attesten voorgelegd op naam van mevrouw [O.F.]; deze laatste kunnen niet in overweging genomen 

worden in het kader van de huidige beslissing. Het staat betrokkenen echter vrij een nieuwe aanvraag 

conform art. 9ter In te dienen opdat deze medische elementen op naam van O.F. eveneens in 

overweging zouden genomen worden.” 

 

In zijn arrestnr. 207 744 van 16 augustus 2018 oordeelde de Raad hierover het volgende:  

 

“De Raad wijst erop dat de eerste bestreden beslissing wel degelijk een motivering bevat waarom de 

medische attesten die na de indiening van de aanvraag werden ingediend op naam van mevrouw O. 

(zijnde de tweede verzoekende partij), niet in overweging konden worden genomen. De gemachtigde 

geeft aan dat de huidige beslissing de aanvraag op grond van voormeld artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet van 26 oktober 2009 betreft, die betrekking heeft op de medische toestand van 

mijnheer K. (zijnde de eerste verzoekende partij) en dat het de betrokkenen vrijstaat een nieuwe 

aanvraag op grond van voormeld artikel 9ter in te dienen, opdat de medische elementen op naam van 

de tweede verzoekende partij eveneens in overweging zouden worden genomen. De Raad wijst er 

vervolgens op dat uit het administratief dossier blijkt dat de thans relevante aanvraag van 26 oktober  

2009 wel degelijk werd ingediend op naam van de beide verzoekende partijen, maar dat slechts een 

medische problematiek in hoofde van de eerste verzoekende partij werd ingeroepen, en dat ook slechts 

een standaard medisch getuigschrift met betrekking tot de eerste verzoekende partij werd bijgevoegd. 

Uit het administratief dossier blijkt verder dat de verschillende beslissingen die in antwoord op de  

betrokken aanvraag werden genomen, telkens werden genomen ten aanzien van de beide verzoekende 

partijen. Zo werd de aanvraag op 2 juni 2010 ten aanzien van beide verzoekende partijen ontvankelijk  

verklaard en  regen zij allebei recht op een attest van immatriculatie. De verzoekende partijen maken 

dan ook niet duidelijk welk belang zij bij hun betoog hebben dat ook de naderhand aangehaalde 

medische problematiek van de tweede verzoekende partij mee zou moeten worden beoordeeld in het 

kader van een aanvraag die aanvankelijk slechts op de eerste verzoekende partij betrekking had. De 
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verzoekende partijen maken met hun betoog overigens ook niet duidelijk op grond waarvan zij 

aannemen dat artikel 9ter van de vreemdelingenwet dit überhaupt zou toelaten. 

Gelet op het bovenstaande bekijkt de Raad het betoog van de verzoekende partijen dan ook slechts in 

het licht van de medische problematiek van de heer K., de eerste verzoekende partij.” 

 

Waar verzoekers aanvoeren dat ook de - naderhand ingediende - medische attesten in hoofde van 

tweede verzoekster moesten worden beoordeeld, brengt de Raad zijn oordeel in het hierboven 

geciteerde arrestnr. 207 744 in herinnering. Er kan de verwerende partij niet worden verweten dat zij de 

medische problematiek heeft beoordeeld in hoofde van de persoon in wiens naam deze werd 

ingeroepen bij het indienen van de aanvraag. Zij is er niet toe gehouden het medische onderzoek 

naderhand uit te breiden tot personen in wiens naam nadien aanvullende stukken worden ingediend. 

  

Het eerste onderdeel is niet gegrond.  

 

2.2.3. In het tweede onderdeel voeren verzoekers aan dat het standpunt van de arts-adviseur dat er in 

het dossier geen tegenindicaties tot reizen zijn, een loutere stellingname inhoudt, zonder dat deze 

afdoende gemotiveerd is.  

 

Artikel 9ter van de vreemdelingenwet houdt in dat er enerzijds gevallen zijn van een vreemdeling die 

actueel lijdt aan een levensbedreigende ziekte of aandoening die actueel een gevaar oplevert voor zijn 

fysieke integriteit, d.w.z. het ingeroepen risico voor het leven of een aantasting van de fysieke integriteit 

moet imminent aanwezig zijn en de vreemdeling is daardoor niet in staat om te reizen. Anderzijds is er 

het geval van de vreemdeling waarbij er actueel geen reëel risico is voor diens leven of fysieke integriteit 

en die dus in principe kan reizen maar die, indien er geen adequate behandeling voorhanden is voor zijn 

ziekte of aandoening in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, het risico loopt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling. 

 

Uit het medische advies blijkt dat verzoeker in de periode 2009-2010 leed aan erectiestoornissen. Dit 

zou een psychische oorzaak hebben gehad, te wijten aan een trauma in het thuisland. Verzoeker blijkt 

actueel geen actieve therapie meer te volgen. Daarnaast stelt de arts-adviseur vast dat volgens de 

verschillende standaard medische getuigschriften verzoeker lijdt aan PTSD. De arts-adviseur stelt 

daarbij wel vast dat er pas een behandeling voor PTSD wordt gedocumenteerd sinds juni 2017. Er zijn 

geen gegevens beschikbaar van een behandeling tussen 2010 en 2017. De behandelende arts verwijst 

in de verschillende getuigschriften met betrekking tot de evolutie van de posttraumatische stress en 

depressie naar het feit dat de nakende beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken voor verzoeker 

het effect heeft van een “zwaard van Damocles”. 

 

Uit de medische getuigschriften van eerste verzoeker blijkt aldus niet dat deze informatie bevatten 

waaruit een dergelijke medische onmogelijkheid tot reizen blijkt. De arts-adviseur kon dan ook terecht 

vaststellen dat er geen informatie in het administratief dossier wijst op een dergelijke onmogelijkheid. In 

de mate uit de medische getuigschriften volgt dat verzoekers aandoening gelieerd is aan de 

onzekerheid van zijn verblijfssituatie - de behandelende arts verwijst naar een “zwaard van Damocles” -   

houdt dit niet in dat er een medische onmogelijkheid tot reizen zou zijn. Verzoekers tonen niet aan dat 

de arts-adviseur, met het oordeel dat eerste verzoeker kan reizen, de medische attesten heeft miskend. 

 

In de mate verzoeker aanvoert dat de aandoening verbonden is aan de traumatische ervaringen in het 

land van herkomst, houdt dit element verband met de vraag of verzoeker adequaat kan worden 

behandeld in Ingoesjetië en niet met de vraag of eerste verzoeker al dan niet kan reizen. Wat betreft de 

traumatische ervaringen in het thuisland, merkt de Raad op dat in het arrestnr. 31 882 van 22 

september 2009 het verzoek om internationale bescherming werd geweigerd omdat verzoeker de 

aangevoerde vrees in het land van herkomst niet aannemelijk heeft gemaakt. Verzoeker voert geen 

nieuwe elementen aan die tot een andere zienswijze kunnen leiden. Met zijn niet nader geduide 

verwijzingen naar een posttraumatisch stresssyndroom dat onlosmakelijk verbonden zou zijn met zijn 

aanwezigheid in Ingoesjetië, toont eerste verzoeker niet aan dat er een risico is voor zijn fysieke 

integriteit.   

 

Het tweede onderdeel is niet gegrond.  

 

2.2.4. In het derde onderdeel voeren verzoekers aan dat het onderzoek naar de beschikbaarheid van de 

behandeling onvolledig is.  
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Waar verzoekers aanvoeren dat de rapporten waarnaar de arts-adviseur in het advies verwijst niet 

publiek zijn en de inhoud ervan niet werd opgenomen in het medisch advies, merkt de Raad op dat de 

arts-adviseur zich in het medisch advies steunt op vijf aanvragen ‘MedCOI’ waarvan een kopie zich in 

het administratief dossier bevindt. Met de motivering dat de noodzakelijke behandeling aanwezig is in 

Rusland, geeft de arts-adviseur op afdoende wijze aan op welke motieven zijn beoordeling steunt. Het 

volstaat dat de stukken waarnaar wordt verwezen zich in het administratief dossier bevinden en het is 

daarbij niet vereist dat deze stukken nogmaals in extenso in het advies zelf worden geciteerd. In een 

voetnoot in het medisch advies wordt ook een toelichting gegeven over de werking van het MedCOI-

project. Daarbij wordt op gewezen dat de informatie enkel toegankelijk is voor de partners van het 

project. De informatie is afkomstig van ‘International SOS’ - een leidinggevende internationale 

onderneming die medische bijstand en veiligheidsdiensten verleent -, van ‘Allianz Global Assistance’ - 

een wereldwijde reisbijstandsverzekering -, en van lokale artsen wiens identiteit beschermd wordt en die 

werden geselecteerd door het Nederlandse Ministerie voor Buitenlandse Zaken. Het medisch advies 

duidt aldus op afdoende wijze aan op welke informatiebronnen deze gesteund is. Verzoekers konden 

kennis nemen van de informatiebronnen bij inzage van het administratief dossier bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken, of nog, indien dit niet tijdig zou zijn toegestaan, na neerlegging van het dossier 

tijdens het beroep bij de Raad. Het staat verzoekers vrij om deze informatie te weerleggen.    

 

Waar verzoekers aanvoeren dat ‘Anxiolyticum’ en ‘Alprazolam’ volgens het vorige medisch advies niet 

beschikbaar was, terwijl nu het tegendeel wordt gesteld, gaan zij uit van een foute lezing van het 

medisch advies. De arts-adviseur stelt immers enkel dat de medicatie die verzoeker heden neemt, 

‘Citalopram’, ‘Alprazolam’ en ‘Trazodone’, beschikbaar is. Uit het schrijven van neuropsychiater B.D. van 

12 december 2017 blijkt niet dat verzoeker actueel ‘Anxiolyticum’ neemt. Dit blijkt eveneens uit het 

standaard medisch getuigschrift van 12 december 2017. Met betrekking tot ‘Alprazolam’ blijkt uit het 

document “bijlage 2”, waarnaar het advies verwijst, wel degelijk dat dit beschikbaar is. Verzoekers 

weerleggen dit niet.  

 

In het medisch advies wordt vastgesteld dat ‘Zaldiar’ niet beschikbaar is, maar kan worden vervangen 

door het nemen van ‘Tramadol’ en ‘Paracetamol’ afzonderlijk. Verzoekers voeren aan dat het 

afzonderlijk nemen van twee medicijnen niet hetzelfde voordeel kan verschaffen. Dit is echter een 

algemene bewering waarmee verzoekers niet aantonen dat deze vervangende medicatie niet adequaat 

zou zijn. Het medisch advies stelt immers ook vast dat medische opvolging door een psychiater 

beschikbaar is, zodat niet wordt ingezien waarom het niet mogelijk zou zijn, met medische begeleiding, 

een correcte dosering te nemen van deze medicatie. 

 

Waar verzoeker verwijst naar een rapport van ‘WHO’ met betrekking tot de slechte staat van de 

psychische zorg in Ingoesjetië, merkt de Raad op dat deze informatie stamt uit 2010. Deze informatie 

weerlegt niet de recentere en meer specifieke informatie aangehaald door de arts-adviseur waaruit blijkt 

dat de noodzakelijk zorgen wel degelijk aanwezig zijn in Ingoesjetië of in Rusland.  

 

Het derde onderdeel is niet gegrond.  

 

2.2.5. Waar verzoekers in het vierde onderdeel kritiek aanvoeren met betrekking tot het middel 

‘Lormatazepan’ voor tweede verzoekster, komt een dergelijk motief niet voor in het medisch advies. 

Hoger werd reeds vastgesteld dat de arts-adviseur het onderzoek terecht kon beperken tot de 

aandoening van eerste verzoeker. De kritiek met betrekking tot de beschikbaarheid van medische 

zorgen voor tweede verzoekster is dan ook niet dienstig.  

 

Het vierde onderdeel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond.  

 

2.2.6. In het vijfde onderdeel voeren verzoekers aan dat de bestreden beslissing niet afdoende is 

gemotiveerd omtrent de toegankelijkheid van de medische zorgen in het land van herkomst. Zij verwijten 

het bestuur geen rekening te hebben gehouden met hun specifieke profiel en de door hen aangeleverde 

rapporten. Het bestuur verwijst slechts naar één bron, m.n. de MedCOI-databank. De informatie is 

ongedateerd en niet gedetailleerd. Bovendien is de toegankelijkheid niet hetzelfde in heel Rusland en al 

zeker niet gelet op hun etnische origine. De kwaliteit van de zorgen werd niet beoordeeld. De 

theoretische beschikbaarheid van ziekteverzekeringen komt niet overeen met de realiteit. Het is 

bovendien een sector die corrupt is. Zij zullen de zorgen niet kunnen betalen. De arbeidsgeschiktheid 

van verzoekers is niet aangetoond door het bestuur. De verzoekers zullen worden gediscrimineerd op 

basis van hun etnische origine (Ingoesjetië) en derhalve geen adequate toegang hebben tot de 
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noodzakelijke medische zorgen. Bovendien is de kwaliteit van de gezondheidszorg in Ingoesjetië erg 

laag en schaars. 

 

De Raad merkt vooreerst op dat het er bij de beoordeling van een aanvraag om machtiging tot verblijf 

niet om gaat om zich te verzekeren dat het kwaliteitsniveau van het systeem van het land van herkomst 

vergelijkbaar zou zijn met het systeem van België. Dergelijke vergelijking zou immers 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 Belgische systeem, hetgeen niet in 

overeenstemming zou zijn met de belangrijkste doelstelling bij een aanvraag 9ter, m.n. of de aanvrager 

toegang heeft tot de zorgverlening in zijn land van herkomst. 

 

Verzoekers betwisten niet dat de medische zorgen aanwezig zijn in Ingoesjetië of in Rusland, doch 

voeren aan dat de omstandigheden in Ingoesjetië hen de toegankelijkheid tot die zorgen belemmert.  

 

Wat betreft het feit dat zij voor de medische zorgen toch zouden moeten betalen, motiveert de arts-

adviseur terecht dat noch voor verzoeker, noch voor verzoekster enig bewijs van arbeidsongeschiktheid 

voorligt, zodat zij beiden kunnen instaan voor eventuele kosten. Bovendien kunnen zij beroep doen op 

de verschillende familieleden in het land van herkomst. Tot slot kunnen zij beroep doen op het IOM om 

de nodige steun te krijgen voor de terugreis en voor een re-integratie in het land van herkomst. Dit fonds 

is ontworpen om mensen bij te staan in het vinden van inkomstengenererende activiteiten, zoals bv. 

beroepsopleidingen, opstarten van kleine zakelijke projecten, kosten om een cursus of opleiding te 

volgen en kosten om informatie over beschikbare jobs te verkrijgen, bv. door middel van 

tewerkstellingsbureaus, accommodatie/huur en extra bagage. 

 

Zelfs indien er in het land van herkomst enige mate van corruptie zou zijn, waarbij alsnog moet worden 

betaald voor gezondheidszorg, blijkt hieruit nog niet dat de medische zorgen niet toegankelijk zouden 

zijn. 

 

Waar verzoekers aanvoeren dat zij omwille van hun Ossetiisch-Ingoesjetische achtergrond 

gediscrimineerd zullen worden in Rusland, volgt hieruit nog niet dat eerste verzoeker geen toegang zal 

hebben tot de aangewezen medische hulp. Uit het advies van de arts-adviseur, en ook uit de stukken 

van het administratief dossier, blijkt dat wel degelijk specifiek werd onderzocht wat de beschikbaarheid 

is van de behandeling in Ingoesjetië zelf. Zoals hoger reeds vastgesteld, heeft de arts-adviseur in zijn 

advies aangaande de toegankelijkheid gesteld dat verzoekers geen bewijs van algemene 

arbeidsongeschiktheid hebben voorgelegd en dat er geen elementen zijn die erop wijzen dat zij geen 

toegang zullen hebben tot de arbeidsmarkt zodat niets toelaat te concluderen dat ze niet kunnen instaan 

voor de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. Er wordt eveneens gewezen op potentiële 

hulp van familie en vrienden waarbij verzoekers terecht zouden kunnen voor tijdelijke opvang en 

tijdelijke financiële hulp. Verzoekers gaan niet in op deze motieven aangaande de toegankelijkheid van 

de noodzakelijke behandeling.  

 

Hoewel de informatie afkomstig uit de MedCOI-databank weliswaar beperkt is tot een onderzoek naar 

de beschikbaarheid van de medische zorgen en aldus geen uitspraak doet over de toegankelijkheid 

ervan, blijkt uit een verdere lezing van het medisch advies dat de arts-adviseur, op basis van andere 

bronnen, wel degelijk tevens een onderzoek heeft gevoerd naar de toegankelijkheid van de medische 

zorgen. De arts-adviseur heeft zich voor het toegankelijkheidsonderzoek gesteund op de “Country Fact 

Sheet: Access to Health Care Chechnya 2015” en “Social security programs throughout the world., 

Russia 2016”. Het onderzoek naar de beschikbaarheid door de arts-adviseur gebeurde op grond van 

MedCOI-verslagen van 2018.  

 

Verzoekers verwijzen in hun middel naar het rapport van ‘Landinfo’: "Chechnya and Ingushetia : Health 

Services" uit 2012 en naar het OSAR-rapport “tchétchénie: système de santé et traitement des maladies 

et troubles psychiques” d.d. 8 september 2015, alsook naar het rapport van A. Sedukhina “Santé en 

Russie: Les lacunes du système public font le feu du privé” d.d. 2 februari 2017 en naar het Country 

Fact Sheet Russian Federation van het IOM uit 2015. Lezing van deze rapporten leert inderdaad dat de 

medische zorgen in in Ingoesjetië en Tsjetsjenië, van slechte kwaliteit zijn. Dit blijkt echter in het 

bijzonder het geval te zijn voor meer complexe en geavanceerde medische behandelingen en ingrepen, 

wat niet het geval is voor verzoeker. Wat betreft de slechte toestand in psychiatrische instellingen, blijkt 

niet dat verzoeker het risco loopt daaraan blootgesteld te worden. Verzoeker wordt immers ambulant 

behandeld voor PTSD en een opname in een instelling blijkt niet aan de orde te zijn. Wat betreft de 

discriminatie van Ingoesjetiërs in de Russische Federatie, blijkt uit de rapporten dat er inderdaad 
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moeilijkheden bestaan. Daarmee wordt evenwel niet aangetoond dat eerste verzoeker op een 

systematische wijze zou uitgesloten van behandelingen. Met de aangehaalde rapporten maken 

verzoekers niet aannemelijk dat de arts-adviseur ten onrechte of op kennelijk onredelijke wijze heeft 

besloten dat de adequate medische verzorging voor eerste verzoeker beschikbaar en toegankelijk is in 

het land van herkomst. 

 

De Raad kan niet vaststellen dat de arts-adviseur niet op afdoende wijze de aangehaalde argumenten 

van verzoekers over de beschikbaarheid en toegankelijkheid heeft weerlegd.  

 

Het vijfde onderdeel is ongegrond.  

 

2.2.7. In een zesde onderdeel voeren verzoekers aan dat onvoldoende werd gemotiveerd omtrent artikel 

13 van de vreemdelingenwet. Zij hebben op 29 augustus 2018 een mail verstuurd met de vraag te 

worden gemachtigd tot een onbeperkt verblijfsrecht, aangezien hun procedure 9ter reeds negen jaar 

duurt. 

 

Artikel 13 van de vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“§ 1. Behalve indien dit uitdrukkelijk anders wordt voorzien, wordt de machtiging tot verblijf verleend voor 

een beperkte tijd, ingevolge deze wet of ingevolge specifieke omstandigheden die betrekking hebben op 

de betrokkene of ingevolge de aard of de duur van zijn activiteiten in België. 

De machtiging tot verblijf die verstrekt wordt voor beperkte duur op grond van artikel 9ter, wordt van 

onbeperkte duur bij het verstrijken van een periode van vijf jaar nadat de aanvraag tot machtiging werd 

aangevraagd.” 

 

Verzoekers tonen niet aan dat zij in het verleden op enig ogenblik een machtiging tot verblijf van 

beperkte duur hebben verkregen op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Het feit dat zij voor 

de duur van deze procedure in het bezit zijn van een attest van immatriculatie doet daar geen afbreuk 

aan. Het betreft slechts een gedoogd verblijf enkel en alleen voor de duur van de procedure en geen 

machtiging tot (beperkt) verblijf. Verzoekers bevonden zich niet in de situatie, bedoeld in artikel 13, §1, 

van de vreemdelingenwet. De motiveringsplicht in het licht van artikel 9ter van de vreemdelingenwet 

heeft enkel betrekking op de gronden die werden ingeroepen ter ondersteuning van die aanvraag om 

machtiging tot verblijf en houdt niet in dat zou moeten worden geantwoord op een - overigens geheel 

onterechte - vraag tot onbeperkt verblijf op grond van artikel 13 van de vreemdelingenwet. 

 

Het zesde onderdeel is ongegrond.  

 

2.2.8. Het enig middel is niet gegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben geen gegrond middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing kan leiden. 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.  

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partijen.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

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

 

Artikel 2 
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De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partijen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig mei tweeduizend negentien 

door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. VERHAERT 

 


