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 nr. 103 903 van 30 mei 2013 

in de zaak RvV X/ II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 

11 december 2012 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding  van 13 augustus 2012 waarbij een aanvraag 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 ontvankelijk 

doch ongegrond wordt verklaard en van het bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) van 

dezelfde datum. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 4 januari 2013 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 7 maart 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 maart 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

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

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

DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster diende op 23 april 2012 een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). 
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1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris nam op 13 augustus 2012 een beslissing waarbij de 

aanvraag om machtiging tot verblijf ontvankelijk doch ongegrond werd verklaard. Verzoekster werd 

hiervan op 5 december 2012 in kennis gesteld. 

 

Dit vormt de eerste bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 23.04.2012 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

(…) 

nationaliteit: (…) 

geboren te (…) op (…) 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, deel ik u mee dat dit 

verzoek ontvankelijk doch ongegrond is. 

Reden(en) : 

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

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

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

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

Er worden medische elementen aangehaald voor H.(…) J.(…). De arts-attache evalueerde deze 

gegevens op dd.25/07/2012 (zie verslag in gesloten omslag in bijlage) en concludeerde: “Vanuit 

medisch standpunt kunnen we mijns inziens dan ook besluiten dat de aandoeningen waaraan 

betrokkene lijdt, hoewel deze kunnen beschouwd worden als aandoeningen die een reëel risico kunnen 

inhouden voor haar leven of fysieke integriteit indien deze niet adequaat behandeld worden, geen reëel 

risico inhouden op een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien deze behandeling 

beschikbaar en toegankelijk is in het land van herkomst, Marokko. Derhalve is er m.i. vanuit medisch 

standpunt dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar het land van herkomst, Marokko.” 

Derhalve 

1) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die 

een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, of 

2) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die 

een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate 

behandeling is in het land van herkomst of het land waar de betrokkene gewoonlijk verblijft. 

Bijgevolg is niet bewezen dat een terugkeer naar het land van herkomst of het land waar de betrokkene 

gewoonlijk verblijft een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2004/83/EG, noch op het artikel 3 van 

het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).” 

 

1.3. Op 13 augustus 2012 besliste de gemachtigde van de staatssecretaris ook tot afgifte van een bevel 

om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Verzoekster werd hiervan op 5 december 2012 in kennis 

gesteld.  

 

Dit vormt de tweede bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“In uitvoering van de beslissing van B.(…) J.(…) ATTACHE, gemachtigde van de Staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie, wordt aan de genaamde: 

(…) 

Het bevel gegeven, om ten laatste binnen 30 dagen na de kennisgeving, het grondgebied van België te 

verlaten, evenals het (de) grondgebied(en) van de volgende Staten : 

Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, 

Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, 

Slovenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland en Tsjechië , tenzij hij/zij beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naartoe te begeven  

Krachtens artikel 7, eerste lid van de wet van 15 december 1980: 

□ 2°hij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in slaagt het 

bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd betrokkene haar regelmatig verblijf in België 

is verstreken sedert 10.12.2009” 

 

 

 

2. Over de ontvankelijkheid van het beroep. 
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2.1. De verwerende partij werpt in haar nota met opmerkingen een exceptie op van het gebrek aan 

belang voor zover het beroep gericht is tegen het bevel om het grondgebied te verlaten, thans de twee-

de bestreden beslissing. Volgens de verwerende partij beschikt de gemachtigde van de staatssecretaris 

sedert de wijziging van artikel 7 van de vreemdelingenwet door toedoen van de wet van 19 januari 2012 

op dit punt niet langer over een discretionaire bevoegdheid. Bij een eventuele vernietiging van het bevel 

om het grondgebied te verlaten, zo stipt de verwerende partij aan, zou de gemachtigde van de 

staatssecretaris, na te hebben vastgesteld dat verzoekster in het Rijk verblijft zonder in het bezit te zijn 

van de vereiste documenten, niet anders kunnen dan een nieuw bevel ter kennis te brengen. Volgens 

de verwerende partij lijdt deze situatie enkel uitzondering indien de beslissing om een bevel af te leveren 

een hogere rechtsnorm zou schenden. De verwerende partij stelt vast dat verzoekster in haar 

verzoekschrift geen schending aanvoert van een hogere rechtsnorm, waardoor zij elk belang ontbeert bij 

haar vordering. 

 

2.2. Ter terechtzitting werd de raadsvrouw van verzoekster geconfronteerd met de exceptie uit de nota 

met opmerkingen. De raadsvrouw stelt zich op dit punt naar de wijsheid van de Raad te gedragen en 

verwijst voor het overige naar het verzoekschrift. 

 

2.3. De Raad merkt op dat verzoekster in haar middel geen hogere rechtsnorm inroept. Verzoekster 

voert weliswaar de schending aan van de artikelen 7, 8 en 62 van de vreemdelingenwet, maar zonder 

de feitelijke grondslag te betwisten waarop het bevel berust. Verzoekster brengt immers niets in tegen 

de vaststelling van de gemachtigde van de staatssecretaris dat zij langer in het Rijk verblijft dan de 

overeenkomstig artikel 6 van de vreemdelingenwet bepaalde termijn, waardoor de verwerende partij 

haar krachtens artikel 7, eerste lid van de vreemdelingenwet een bevel ‘moet’ afleveren. De exceptie 

van niet ontvankelijkheid wegens het gebrek aan het rechtens vereiste belang is bijgevolg gegrond. 

 

Het beroep is niet ontvankelijk voor zover het gericht is tegen de tweede bestreden beslissing. 

 

3. Onderzoek van het beroep gericht tegen de eerste bestreden beslissing 

 

3.1. In een eerste en enig middel voert verzoekster de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van de 

artikelen 7, 8 en 62 van de vreemdelingenwet. Verzoekster formuleert haar grieven als volgt: 

 

“1. Algemeen juridisch kader 

Krachtens artikel 62 van de Vreemdelingenwet dienen alle administratieve beslissingen, genomen in 

toepassing van deze wet, gemotiveerd te worden. Die motiveringsplicht omvat de verschillende 

verwijderingsmaatregelen, waaronder het bevel om het grondgebied te verlaten.  

Aanvankelijk volstond voor bepaalde verwijderingsmaatregelen een loutere motivering door verwijzing. 

Zo vermeldt artikel 8 van de Vreemdelingenwet dat het bevel om het grondgebied te verlaten, om als 

voldoende gemotiveerd te worden beschouwd, enkel moet verwijzen naar de specifieke bepaling in 

artikel 7 van de Vreemdelingenwet. 

Met de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen werd die 

motivering aangevuld met substantiële componenten. Bestuurshandelingen moeten overeenkomstig 

deze wet afdoende gemotiveerd zijn en dienen de juridische en feitelijke overwegingen te vermelden die 

aan de beslissing ten grondslag liggen.  

Een afdoende motivering houdt in dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te 

kunnen dragen. De motivering moet m.a.w. draagkrachtig zijn. De aangevoerde motieven moeten 

pertinent zijn en de beslissing verantwoorden. Dit wil zeggen dat ze duidelijk en concreet de redenen 

moet weergeven die haar kunnen verantwoorden. De motivering moet ook volledig zijn, wat betekent dat 

zij een voldoende grondslag voor alle onderdelen van de beslissing behoort te zijn.  

Aangezien de Wet Motivering Bestuurshandelingen ook toepasselijk is in het domein van het 

vreemdelingenrecht, moet de Dienst Vreemdelingenzaken de feitelijke gegevens vermelden waarom zij 

meent één van de criteria in artikel 7 te kunnen inroepen. Het doel van de Wet Motivering 

Bestuurshandelingen bestaat er immers in de betrokkene in kennis te stellen van de motieven van de 

handeling opdat hij met een kennis van zaken een verweer kan organiseren met de middelen die het 

recht hem aanreikt. 

2. Toetsing van de bestreden beslissing aan de formele motiveringsplicht 

De motivering is niet afdoende, zoals vereist door de Wet Motivering Bestuurshandelingen. De 

motivering is vaag en tevens ontbreken de feitelijke en juridische gegevens die aan de oorsprong liggen 

van de beslissing. 
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Daarnaast is de motivering stereotiep en gestandaardiseerd. De summier gegeven motivering in de 

beslissing, kan van toepassing zijn op iedere persoon die een dergelijke beslissing krijgt. Nergens blijkt 

dat het specifiek op hem van toepassing is. Enkel de persoonlijke gegevens van de verzoekende partij, 

vermeldt in de beslissing, geven hier uitsluitsel over. 

De redenen, welke in de bestreden beslissing worden opgesomd om de aanvraag op grond van artikel 

9ter van de wet van 15 december 1980 ontvankelijk doch ongegrond te verklaren, maken evenwel een 

schending uit van artikel 2 en 3 van de Wet van 29 juni 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van administratieve rechtshandelingen. 

Zo wordt in de beslissing verwezen naar het verslag van de geneesheer-attaché. In dit verslag besluit 

dokter I.(…) M.(…) dat: “ Vanuit medisch standpunt kunnen we mijns inziens dan ook besluiten dat deze 

diabetes mellitus type 2, arteriële hypertensie, coronair hartlijden met 3-takslijden behandeld met stents 

op linker RCA en LAD, recidief AP op RDP stenose waarvoor PCI met plaatsen DES stent, verminderde 

linkerventrikel functie, mitralis en tricuspidalis insufficiëntie, axonale diabetische polyneuropathie, 

diabetische reinopathie, status post CVA, perifeer vaatlijden, diabetische maagparese en oesofagitis, 

hoewel deze kunnen beschouwd worden als aandoeningen die een reëel risico kunnen inhouden voor 

haar leven of fysieke integriteit indien deze niet adequaat behandeld en opgevolgd worden, geen reël 

risico inhouden op een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien deze behandeling 

beschikbaar en toegankelijk is in het land van herkomst, Marokko. Derhalve is er m.i. vanuit medisch 

standpunt dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar het land van herkomst, Marokko. ” 

Verzoekster wenst volgende bemerkingen te maken bij deze beslissing: 

1) Verzoekster dient de medicijnen Plavix, Citalopram, Glucophage, Humalog, Coversyl, Somvastatine, 

Nexiam, Januvia te nemen/gebruiken. Verzoekster geniet voor deze medicijnen tegemoetkomingen van 

het OCMW/mutualiteit. In Marokko bestaat er slechts een zeer beperkte stelsel van sociale zekerheid 

dat tegemoetkomingen biedt voor de aankoop van medicijnen. De tussenkomsten hier in België zijn veel 

aanzienlijker. Een eventuele gedwongen terugkeer zal voor verzoekster grote financiële gevolgen 

hebben, waarbij zij op termijn financieel niet meer zelfstandig zal kunnen instaan voor de aankoop van 

deze medicijnen, zodat zij de behandeling van haar aandoeningen met medicijnen zal moeten staken. 

De arts- attaché gaat er al te eenvoudig vanuit dat er in Marokko familie, vrienden en kennissen die haar 

financieel zouden kunnen bij staan. Verzoekster haar onmiddellijke familie bevindt zich evenwel in 

België, reden waarom zij ook naar België is gekomen. 

2) Verzoekster heeft een nood aan mantelzorg door haar familie, die zich tevens in België bevindt! De 

behoefte aan mantelzorg werd ook uitdrukkelijk door de huisarts van verzoekster gemeld. Evenwel is er 

over de nood aan mantelzorg geen enkel tegenargument opgenomen door de arts-attaché. 

3) De arts-attaché meldt in zijn advies op basis van diverse websites blijkt dat er huisartsen, 

diabetologen, endocrinologen, oftalmologen, cardiologen, internisten en psychiaters werkzaam zijn in de 

verschillende steden in Marokko zijn voor opvolging en behandeling van de in de medische attesten 

beschreven aandoeningen van verzoekster. Evenzeer zouden alle medicijnen die verzoekster nodig 

heeft beschikbaar zijn in Marokko. Evenwel heeft de arts-attaché enkel gekeken naar theoretische 

toegang, doch niet onderzocht of verzoekster effectieve toegang zou hebben tot medische zorgen. Men 

houdt geenszins rekening met de afstand tussen het dorp van verzoekster en de plaatsen waar zij 

medische zorgen kan krijgen. Bovendien heeft verzoekster geen auto ter beschikking, zodat zij steeds 

beroep moet doen op het openbaar vervoer om zich te verplaatsen. Dat er aldus niet zo maar mag en 

kan worden aangenomen dat behandeling en opvolging van de medische toestand van verzoekster in 

Marokko mogelijk is. 

Gelet op het feit dat verzoeker een bevel krijgt om het grondgebied te verlaten en de zeer verregaande 

gevolgen die deze beslissing met zich meebrengt is het evenredigheidsbeginsel in casu niet in acht 

genomen. De beslissing is extreem summier en bijgevolg niet evenredig met de gevolgen. 

Gezien het ontbreken van enige motivering omtrent deze keuze is de motiveringsplicht duidelijk 

geschonden. 

De bestreden beslissing is, zoals hierboven reeds vermeld, zeer summier en bevat bovendien geen 

enkele reden waarom het verblijfsrecht van verzoekende partij wordt geweigerd. Gezien het ontbreken 

van enige motivering omtrent deze keuze is de motiveringsplicht duidelijk geschonden. 

Bijgevolg zijn artikel 2 en 3 van de Wet Motivering Bestuurshandelingen, artikel 62 en 8 van de 

Vreemdelingenwet geschonden. 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

 

3.2. Vooraf merkt de Raad op dat de door verzoekster aangevoerde schendingen van artikel 7 en 8 van 

de vreemdelingenwet betrekking hebben op de tweede bestreden beslissing. Hierboven werd toegelicht 

dat het beroep niet ontvankelijk is voor zover het gericht is tegen de tweede bestreden beslissing 

waardoor het middel evenmin ontvankelijk is, ten minste voor zover het gebaseerd is op de schending 

van de artikelen 7 en 8 van de vreemdelingenwet. 
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3.3. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen en bij uitbreiding artikel 62 van de vreemdelingenwet hebben betrekking op de 

formele motiveringsplicht. Deze heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom 

de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding 

toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de 

overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten 

grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, 

nr. 132.710). Verzoekster beweert enerzijds dat de bestreden beslissing geen enkele reden bevat 

waarom haar “verblijfsrecht” wordt geweigerd, maar gaat anderzijds in op het verslag van de arts-

attaché waarnaar in de beslissing wordt verwezen. De Raad stelt dus vast dat de verzoekende partij de 

motieven die aan de grondslag liggen van de bestreden beslissing kent nu zij deze aan een inhoudelijk 

onderzoek onderwerpt in een middel, zodat voldaan is aan de formele motiveringsplicht. Het middel 

dient derhalve te worden behandeld vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is, bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht, niet 

bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze 

overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 

 

3.4. De bestreden beslissing vindt haar juridische grondslag in artikel 9ter, § 1 van de vreemdelingen-

wet. Deze wetsbepaling luidt als volgt: 

 

“Art. 9ter. § 1. De in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 2 en 

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

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

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

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

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

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

De vreemdeling maakt samen met de aanvraag alle nuttige inlichtingen over aangaande zijn ziekte en 

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

het land waar hij verblijft. 

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

vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Dit medisch getuigschrift vermeldt de ziekte, haar graad van 

ernst en de noodzakelijk geachte behandeling. 

De beoordeling van het in het eerste lid vermelde risico, van de mogelijkheden van en van de 

toegankelijkheid tot behandeling in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, en van de in het 

medisch getuigschrift vermelde ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling, 

gebeurt door een ambtenaar-geneesheer of een geneesheer aangeduid door de minister of zijn 

gemachtigde die daaromtrent een advies verschaft. Deze geneesheer kan, indien hij dit nodig acht, de 

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen. 

§ 1/1 

§ 2 (…). 

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

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

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

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

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

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

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

4° in de gevallen bepaald in artikel 9bis, § 2, 1° tot 3°, of wanneer de ingeroepen elementen ter 

ondersteuning van de aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk reeds werden ingeroepen in het 

kader van een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van 

de huidige bepaling. 

§ 4 (…) 

§ 5 (…) 

§ 6 (…)”. 

 



  

 

RvV X - Pagina 6 van 9 

3.5. In casu wordt in de bestreden beslissing verwezen naar het medisch advies van de arts-attaché van 

25 juli 2012 waarin wordt gesteld dat er vanuit medisch standpunt geen bezwaar is voor een terugkeer 

naar het land van herkomst, Marokko. Vervolgens stelt de bestreden beslissing: 

 

“Derhalve 

1) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkenen lijden 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 betrokkenen lijden 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 betrokkenen gewoonlijk 

verblijven. 

Bijgevolg is niet bewezen dat een terugkeer naar het land van herkomst of het land waar de 

betrokkenen gewoonlijk verblijven een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2004/83/EG, noch op 

het artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).” 

 

3.5. Uit het administratief dossier blijkt dat de arts-attaché op 25 juli 2012 een schriftelijk advies heeft 

opgesteld ten behoeve van de gemachtigde van de staatssecretaris betreffende de aandoening van 

verzoekster, dat luidt als volgt: 

 

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

in het kader van haar aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 23.04.2012. 

Verwijzend naar uw vraag voor advies kan ik u meedelen: 

Verwijzend naar het medische attest dd. 08/04/2012 van dr. W. Vandermeulen, huisarts, en bijbe-

horende labo-onderzoeken blijkt dat betrokkene lijdt aan diabetes mellitus type 2, arteriële hypertensie, 

coronair hartlijden met 3-takslijden behandeld met stents op linker RCA en LAD, recidief AP op RDP 

stenose waarvoor PCI met plaatsen DES stent, verminderde linkerventrikel functie, mitralis en 

tricuspidalis insufficiëntie, axonale diabetische polyneuropathie, diabetische retinopathie, status post 

CVA, perifeer vaatlijden, diabetische maagparese en oesofagitis , waarvoor behandeling met Plavix 

(Clopidogrel = antitrombotica), Citalopram (Citalopram = antidepressivum), Glucophage (metformine = 

antidiabeticum), Humalog (insuline = behandeling diabetes) t Coversyl (perindopril = antihypertensivum), 

Simvastatine (simvastatine = hypolipemiërende medicatie), Nexiam (esomeprazol = maagzuurremmer), 

Januvia (sitagfiptine = antidiabetlcum). 

Verwijzend naar de medische attesten dd. 05/07/2010,12/10/2010, 22/02/2011 en 24/05/2011 van dr, P. 

Van den Heuvel, cardiologie, blijkt dat betrokkene lijdt aan diabetes mellitus type 2, arteriële 

hypertensie, coronair hartlijden met 3-taksiijden behandeld rnet stents op linker RCA en LAD, recidief 

AP op RDP stenose waarvoor PCI met plaatsen DES stent, vemrinderde linkerventrikel functie, mitralis 

en tricuspidalis insufficiëntie, axonale diabetische poïyneuropathie, diabetische retinopathie, status post 

CVA, perifeer vaatlijden, diabetische maagparese en oesofagitis, waarvoor behandeling met Plavix 

{Clopidogrel = anlitrombotica), Asaflow (aeetylsaiicylzuur = cardioprotectie), Glucophage (metformine = 

antidiabeticum), Hurnaiog (insuline = behandeling diabetes), Bisoprolol (bïsoprolol = antihypertensivum), 

Coversyf (perindopril = antihypertensivum), Sirnvastatine (simvastatine = hypoîipemîërende medicatie), 

Januvia (sitagliptine = antidiabeticom). 

Verder vinden we ook bevestigingen van afspraken en aanvragen + akkoorden voor tegemoetkomingen, 

die we echter niet kunnen beschouwen als medische attesten. 

Uit een studie van dit dossier blijkt dat deze 56-jarige vrouw uit Marokko lijdt aan diabetes mellitus type 

2, arteriële hypertensie, coronair hartlijden met 34aksiijden bahandeld rnet stents op linker RCA en LAD, 

recidief AP op RDP stenose waarvoor PCI met plaatsen DES stent, verminderde linkerventrikel functie, 

mitralis en tricuspidalis insuffsciëntie, axonale diabetische polyneuropathie, diabetische retinopathie, 

status post CVA, perifeer vaatlijden, diabetische maagparese en oeseragitis, waarvoor medicamenteuze 

en chirurgische behandeling. Deze aandoeningen vereisen levenslange be/iandeling en regelmatige 

specialistische opvolging. 

Mogelijkheid tot reizen 

Mits beschikbaarheid en toegankelijkheid van de opvolging en behandeling kan betrokkene reizen. 

Nood aan mantelzorg 

Huisarts meldt nood aan mantelzorg door de familie. 

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

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

administratief dossier van de betrokkene): 

Verwijzend naar de informatie afkomstig van http://www.marocmedecin.com/ blijkt dat er huisartsen, 

diabetologen, endocrinologen, oftalmologen, cardiologen, internisten en psychiaters werkzaam zijn in de 

http://www.marocmedecin.com/
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verschillende steden van Marokko voor de opvolging en behandeling van de in de medische attesten 

beschreven aandoeningen. 

Verwijzend naar informatie afkomstig van de Assurance Nationale de l’Assurance Maladie van Marokko 

http://www.assurancemaladie.ma/an3m.php7id classe~3£id dci~7Q7&AioutMod~oui&ir==1&id 

espace=6&id srub=19&AioutMod-ou[&ir~2&id espace2~6%io srub"19&imaci6Fieldx=8Q&imaqeField.Y=12 

waaruit blijkt dat sitaglipîine, metformine, insulines (waaronder ook Humalog), simvastatine, perindopril, 

bisprolol, acetylsalicylzuur en Clopidogrel beschikbaar zijn in Marokko voor de behandeling van de in de 

medische attesten beschreven aandoeningen. Verwijzend naar informatie afkomstig

 van http://www.assurancero3l3die.ma/5nani.php?id esioacs-S&id srub-102 blijkt dat materiaal voor de 

autocontrôlé van suikerwaardes en voor de inspuiting van insuline beschikbaar zijn in Marokko. 

Gespecialiseerde opvolging en behandeling van de in de medische attesten beschreven aandoening 

zijn dus beschikbaar in Marokko, 

Toegankelijkheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst Verwijzend naar het 

toegankelijkheidsonderzoek op datum van 23.07.2012: 

'Wat de toegankelijkheid betreft, kunnen we naar enkele Instanties en projecten verwijzen waarop 

betrokkene beroep kan doen. Zo is er AMO. AMO staat voor Assurance Médicale Obligatoire. Het is 

opgericht voor werknemers uit zowel de publieke als uit de private sector. De werknemers en de 

werkgevers dienen een bijdrage te leveren. Ze moeten 54 dagen van bijdrage leveren in een periode 

van 6 maanden kunnen aantonen, voorafgaand aan de ziekte alvorens ze kunnen profiteren van de 

financiële steun van de AMO. Er zijn verschillende aandoeningen en behandelingen die deels worden 

terugbetaald door de CNOPS (publieke sector) en de CNSS (private sector) -> zie hiervoor ook de 

website van ANAM. Er kan eveneens verwezen worden naar Ramed. Ramed staat voor Régime 

d’assurance médicale des économiquement démunis. Het is één van de verschillende luiken van de 

dekking van de medische basiszorg. Het is gebaseerd op principes van sociale bijstand en nationale 

solidariteit. Het regime is bedoeld voor de economisch zwakkere die geen deel uitmaken van het 

systeem van de verplichte ziekteverzekering (AMD). De mensen die kunnen profiteren van dit regime 

zijn zonder onderscheid gedekt door deze vorm van ziekteverzekering. De zorgen worden verstrekt in 

de publieke ziekenhuizen, andere publieke gezondheid instelling en of Diensten die afhangen van de 

Staat. Ook medicatie valt hieronder. 

Sinds maart 2012 werd het Régime d’ Assistance Medicale (RAMED) ingevoerd waardoor alle 

Marokkaanse inwoners nu van een ziekteverzekering genieten. De allerarmsten genieten nu van 

volledig gratis zorgen. De armen betalen maximaal slechts 120 dirham per jaar aan kosten voor 

medische zorgen. 

We kunnen eveneens de Fondation Mohamed V vermelden. Deze stichting van Koning Mohamed V 

heeft tot doel om de armen en behoeftigen van de Marokkaanse maatschappij te helpen. Ze hebben 

projecten voor vrouwen, gehandicapten, kinderen, humanitaire projecten (leveren van voedselpakketten 

vooral tijdens de ramadan), ze werken ook rond het toegankelijk maken van gezondheidszorg voor de 

armen in Marokkaanse maatschappij. Betrokkene legt verder geen enkel bewijs voor van een 

arbeidsgeneesheer dat zij arbeidsongeschikt zou zijn. We kunnen er dus vanuit gaan dat betrokkene in 

staat is om in haar eigen levensonderhoud te voorzien. 

Overigens lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene In Marokko - het land waar zij tenslotte ruim 50 

jaar verbleef - geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben bij wie zij terecht zou kunnen voor 

(tijdelijke) opvang en hulp bij het bekomen van de nodige zorgen aldaar of voor (lijdelijke) financiële 

hulp." 

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

medische zorgen in het herkomstland, Marokko. 

Conclusie: 

Vanuit medisch standpunt kunnen we mijns inziens dan ook besluiten dat diabetes mellitus type 2, 

arteriële hypertensie, coronair hartlijden met 3-tak$tfjden behandeld met stents op linker RCA en LAD, 

recidief AP op RDP stenose waarvoor PCI met plaatsen DES stent, verminderde linkerventrikel functie, 

mitralis en tricuspidalis insuffïciëntie, axonate diabetische poIyneuropathSe, diabetische retinopathie, 

status post CVA, perifeer vaatlijden, diabetische maagparese en oesofagitis, hoewel deze kunnen 

beschouwd worden als aandoeningen die een reëel risico kunnen inhouden voor haar leven of fysieke 

integriteit indien deze niet adequaat behandeld worden, geen reëel risico inhouden op een onmenselijke 

of vernederende behandeling, gezien deze behandeling beschikbaar en toegankelijk is in het land van 

herkomst, Marokko. 

Derhalve is er m.i. vanuit medisch standpunt dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar het land 

van herkomst, Marokko.” 

 

3.6. Artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet is van toepassing op de volgende drie 

gevallen: 

http://www.assurancemaladie.ma/an3m.php7id
http://www.assurancero3l3die.ma/5nani.php?id
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(1) op een ziekte die een reëel risico is voor het leven van de patiënt of 

(2) op een ziekte die een reëel risico is voor de fysieke integriteit van de patiënt of 

(3) op een ziekte die een reëel risico inhoudt op onmenselijke en vernederende behandeling 

doordat er geen adequate behandeling beschikbaar is in het land van herkomst. 

 

3.7. De Raad stelt vast dat verzoekster in haar middel in wezen kritiek uit op de beoordeling van de 

beschikbaarheid van een adequate behandeling in haar land van herkomst. Uit het hierboven vermeld 

advies van de arts-attaché van 25 juli 2012, waarvan kan worden aangenomen dat de verwerende partij 

het geheel onderschrijft aangezien zij ernaar verwijst in de bestreden beslissing, blijkt echter dat zowel 

de beschikbaarheid van de medicatie in Marokko als de (financiële) toegankelijkheid ervan werden 

onderzocht.  

 

3.8. Wat de financiële toegankelijkheid van de zorgen betreft, beperkt verzoekster zich tot de bewering 

dat de tussenkomsten in België veel aanzienlijker zijn dan in Marokko. Verzoekster staaft deze bewering 

niet in het minst met objectieve gegevens, terwijl in het advies verschillende stelsels van ziekteverzeke-

ring in Marokko worden besproken, waarbij niet enkel een stelsel met bijdrageplicht wordt belicht, maar 

ook gewezen wordt op het bestaan van volledig gratis zorgen voor de allerarmsten. Verzoekster toont 

met haar blote bewering dat zij op termijn niet meer zelfstandig zal kunnen instaan voor de aankoop van 

medicijnen niet aan dat zij in dat geval geen beroep zou kunnen doen op één van de stelsels die in het 

advies worden geschetst. In het advies wordt er bovendien op gewezen dat verzoekster geen bewijs 

van arbeidsongeschiktheid neerlegt, waardoor er geen enkel bewijs bestaat dat zij niet in haar eigen 

levensonderhoud zou kunnen voorzien. Verzoekster brengt geen enkel element aan dat van aard is om 

de informatie uit het advies van de arts-attaché te weerleggen. Zoals de verwerende partij terecht stelt in 

haar nota met opmerkingen, leidt het loutere feit dat verzoekster een andere mening is toegedaan niet 

tot de conclusie dat de beslissing kennelijk onredelijk zou zijn. In elk geval toont verzoekster met haar 

betoog niet aan dat de bestreden beslissing niet afdoende zou zijn gemotiveerd wat de financiële 

toegankelijkheid van de vereiste zorgen betreft.  

 

3.9. Met betrekking tot de nood aan mantelzorg en de eventuele financiële steun van familieleden, 

beweert verzoekster dat de beslissing “geen enkel tegenargument” bevat. De Raad stelt op grond van 

de gegevens van het administratief dossier vast dat verzoekster in haar aanvraag om machtiging tot 

verblijf van 23 april 2012 aanhaalde dat haar dochters in België verblijven en dat zij in Marokko geen 

directe familie meer heeft, hetgeen eveneens bij de nood aan mantelzorg werd vermeld in het standaard 

medisch getuigschrift waarmee deze aanvraag vergezeld ging. In tegenstelling tot wat verzoekster 

beweert, bevat het advies van de arts-attaché, waarnaar in de bestreden beslissing wordt verwezen, wel 

degelijk een “tegenargument” aangezien daarin het volgende wordt gesteld: “Overigens lijkt het erg 

onwaarschijnlijk dat betrokkene In Marokko - het land waar zij tenslotte ruim 50 jaar verbleef - geen 

familie, vrienden of kennissen meer zou hebben bij wie zij terecht zou kunnen voor (tijdelijke) opvang en 

hulp bij het bekomen van de nodige zorgen aldaar of voor (tijdelijke) financiële hulp.” Verzoekster kan 

dus niet worden gevolgd waar zij stelt dat de beslissing geen motieven zou bevatten met betrekking tot 

de nood aan mantelzorg. Ten overvloede wijst de Raad erop dat verzoekster, door het herhalen van 

haar blote bewering dat zij geen familie meer heeft in Marokko, niet aannemelijk maakt dat zij aldaar 

geen beroep zou kunnen doen op vrienden of kennissen voor materiële of financiële hulp.  

 

3.10. De Raad merkt tenslotte op dat de bestreden beslissing verzoekster geenszins de verplichting 

oplegt om terug te keren naar haar dorp in Marokko, zodat niet kan worden ingezien waarom bij de 

beoordeling rekening zou moeten worden gehouden met de afstand tussen het dorp van verzoekster en 

de plaatsen waar zij medische zorgen kan krijgen. Uit haar aanvraag om machtiging tot verblijf van 23 

april 2012 blijkt trouwens geenszins dat verzoekster had aangegeven dat zij enkel naar haar dorp kon 

terugkeren, dat zij geen auto ter beschikking had en steeds een beroep zou moeten doen op het 

openbaar vervoer. Bijgevolg kan van de gemachtigde van de staatssecretaris niet worden verwacht dat 

hij met deze factoren rekening zou houden bij de beoordeling van de effectieve toegang tot de medische 

zorgen. 

 

3.11. Op basis van het advies van de arts-attaché dat de aandoeningen vanuit medisch standpunt geen 

reëel risico inhouden op een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien deze behandeling 

beschikbaar en toegankelijk is in het land van herkomst, kon de gemachtigde van de staatssecretaris 

rechtsgeldig tot het besluit komen dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet ontvankelijk doch ongegrond is. Verzoekster kan dus niet worden 

gevolgd waar zij stelt dat de beslissing geen enkele reden bevat waarom haar de verblijfsmachtiging 

wordt geweigerd. Zoals hierboven toegelicht, is de beslissing is gestoeld op een individueel onderzoek 
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van het medisch dossier en een toegankelijkheidsonderzoek. Verzoekster kan dan ook evenmin worden 

gevolgd waar zij stelt dat de motieven van de bestreden beslissing summier of gestandaardiseerd 

zouden zijn. Terloops merkt de Raad trouwens op dat zelfs indien een beslissing gemotiveerd is met 

algemene overwegingen of een voorbeeld zou zijn van een gestandaardiseerde, stereotiepe en geijkte 

motivering, dit louter feit op zich nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren 

gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171 en RvS 27 juni 2007, nr. 172.821). 

 

3.12. De beslissing steunt op deugdelijke juridische en feitelijke overwegingen. De materiële 

motiveringsplicht werd derhalve niet geschonden 

 

Het eerste en enig middel is ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de eerste 

bestreden beslissing kan leiden en het beroep tot nietigverklaring is niet ontvankelijk in de mate dat het 

gericht is tegen de tweede bestreden beslissing. Aangezien er grond is om toepassing te maken van 

artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad 

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

5. Kosten 

 

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

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1  

 

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

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig mei tweeduizend dertien door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,  

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN F. TAMBORIJN 

 


