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 nr. 212 076 van 7 november 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. MBOG 

Jozef Buerbaumstraat 44 

2170 MERKSEM 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 17 juli 2018 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 15 mei 2018 waarbij 

een 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 ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard en van de beslissing van diezelfde 

gemachtigde van 15 mei 2018 houdende een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 12 september 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

4 oktober 2018. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. MBOG, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

attaché K. LENAERTS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1 Op 17 april 2018 dient de verzoekende partij 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 Op 15 mei 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde) een beslissing waarbij deze aanvraag 

ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing, die op 18 juni 2018 

aan de verzoekende partij ter kennis werd gebracht en die luidt als volgt: 

 

“(...) Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 17.04.2018 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door: 

 

K(...), F(...) (R.R.: (...)) 

Geboren te (...) op (...) 

Nationaliteit: Marokko 

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: 

 

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

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

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

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

 

Er werden medische elementen aangehaald voor K(...) F(...), die echter niet weerhouden konden 

worden (zie verslag arts-adviseur d.d. 03.05.2018 in gesloten omslag). 

 

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 20Q4/83/EG, noch op het artikel 3 van 

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

 

Dat in het verzoekschrift ook argumenten worden aangevoerd welke geen betrekking hebben op de 

medische toestand van betrokkene (verzoekster haalt aan dat zij reeds meer dan 10 jaar in België 

verblijft en geen banden meer heeft met haar land van herkomst). Dat met de wet van 15 september 

2008 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 duidelijk een onderscheid werd aangebracht in 

twee verschillende procedures, m.n. ten eerste het artikel 9ter als een unieke procedure voor in België 

verblijvende personen met een medische aandoening, ten tweede het artikel 9bis voor in België  

verblijvende personen, die menen te beschikken over buitengewone omstandigheden, en die om 

humanitaire redenen een verblijfsmachtiging wensen te verkrijgen. 

Dat de hier ingeroepen niet-medische elementen buiten de medische context van artikel 9ter vallen en 

dat derhalve in dit verzoek aan deze niet-medische argumenten geen verder gevolg kan worden 

gegeven. (...)” 

 

1.3 Op 15 mei 2018 neemt de gemachtigde tevens een beslissing houdende een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13). Dit is de tweede bestreden beslissing, die op 18 juni 2018 aan de 

verzoekende partij ter kennis werd gebracht en die luidt als volgt: 

 

“(...) Nationaliteit: Marokko 

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, 

 

binnen 0 dagen (onmiddellijk) na de kennisgeving. 
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REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

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

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 

 

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

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: betrokkene is niet in het bezit van een geldig 

visum. 

 

Met toepassing van artikel 74/14 §3, werd de termijn om het grondgebied te verlaten naar [0] dagen 

verminderd omdat: 

 

O 4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing 

tot verwijdering gevolg heeft gegeven: betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten d.d. 17.04.2013, haar betekend op 02.05.2013. (...)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Overeenkomstig artikel 39/81, zevende lid van de vreemdelingenwet doet de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) uitspraak op basis van de synthesememorie, behoudens 

wat de ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 In een enig middel voert de verzoekende partij de schending van de materiële motiveringsplicht aan. 

 

Zij zet in haar synthesememorie het volgende uiteen: 

 

“De verwerende partij stelt ten onrechte dat verzoekster louter inhoudelijke kritiek geformuleerd zou 

hebben over de bestreden beslissing. De bestreden beslissing zou volgens haar correct gemotiveerd 

zijn omdat de motivering in de beslissing staat. 

 

In tegenstelling tot wat de verwerende partij stelt is de motivering van de bestreden beslissing 

weldegelijk gebrekkig. Het motief van de bestreden beslissing mag niet onjuist of tegenstrijdig zijn. 

 

verzoekster heeft vastgesteld dat de bestreden beslissing inhoudelijk foutief was. Er wordt van de 

verwerende partij verwacht dat ze haar motief op de juiste en geverifieerde informatie baseert. 

 

De verwerende partij stelde in de bestreden beslissing dat verzoekster toegang zou kunnen krijgen tot 

medishe behandeling in haar land van herkomst omdat er huisartsen en medische ondersteuningen 

beschikbaar zouden zijn. Verzoekster is van oordeel dat de conclusie van de verwerende over de 

toegang tot de medische behandeling foutief is. 

 

Het is algemeen geweten dat het sociale zekerheidsysteem in Marokko zeer precair is en dat het grote 

deel van de Marokkaanse bevolking geen toegang heeft tot medische behandeling om financiele 

redenen.” 

 

3.2 Voorafgaandelijk wijst de Raad erop dat de verzoekende partij in haar verzoekschrift de schending 

aanvoerde van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen, van artikel 9ter van vreemdelingenwet en van “het beginselen van behoorlijke 

bestuur, meer bepaald het voorzichtigheidsbeginsel”. Tevens blijkt zij in haar verzoekschrift de 

schending van de materiële motiveringsplicht aan te voeren. In haar synthesememorie herneemt de 

verzoekende partij echter slechts de aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht, zodat 

de Raad, gelet op hetgeen hij onder punt 2. heeft vastgesteld, ook enkel op laatstgenoemde schending 

ingaat. 

 

De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in 

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 5 december 
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2011, nr. 216.669; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 14 juli 2008, nr. 185.388). De materiële 

motivering vereist met andere woorden dat voor elke administratieve beslissing rechtens aanvaardbare 

motieven met een voldoende feitelijke grondslag moeten bestaan. 

 

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

beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening 

van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van 

de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in 

onredelijkheid tot haar besluit is gekomen (RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

De voorgehouden schending van de materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van de 

bepalingen waarop de eerste bestreden beslissing steunt, met name artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet, dat luidt als volgt: 

 

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

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

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

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

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

(…) 

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

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

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

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

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

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen. (…)” 

 

In casu verklaarde de gemachtigde de aanvraag om machtiging tot verblijf ontvankelijk doch ongegrond, 

aangezien het aangehaalde medisch probleem van de verzoekende partij niet kan worden weerhouden 

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

vreemdelingenwet. Hierbij wordt verwezen naar een medisch advies dat de ambtenaar-geneesheer op 3 

mei 2018 opstelde met betrekking tot de medische problematiek van de verzoekende partij. De 

ambtenaar-geneesheer bracht volgend advies uit:  

 

“(...) NAAM: K(...), F(...) (R.R.: (...)) 

Vrouwelijk 

Nationaliteit: Marokko 

Geboren te (...) op (...) 

Adres: (...) 

 

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 17-4-2018. 

 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken: 

 

 Standaard Medisch getuigschrift d.d. 7-1-2018 van Dr. V(...), huisarts met de volgende informatie: 

- Voorgeschiedenis van Basedow-Graves, bestraling schildklier en thyroïdectomie 

- Heden geëvolueerde angststoornis, chronische depressie met suïciderisico, paniekaanvallen en 

hyperventilatie 

- Geen nood tot hospitalisatie 

- Medicatie: thyroxine, quetiapine, diazepam 

- Gereserveerde prognose 

 

Uit de aangeleverde documenten kunnen we het volgende besluiten: het gaat hier over een dame van 

38 jaar, afkomstig uit Marokko. In de voorgeschiedenis noteren we een schildklierproblematiek, met 

verwijderen dan de schildklier, heden medicamenteus gesubstitueerd. Er worden geen problemen 

vermeld. Haar huidige problematiek kadert in een depressie met angst en paniekaanvallen. Zij wordt 

niet door een specialist opgevolgd en heeft geen nood aan hospitalisatie. 

 

Actuele medicatie: 

- Quetiapine, een antidepressivum 
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- Diazepam, een benzodiazepine tegen angst 

- Thyroxine, schildklierhormoon 

 

In het dossier is geen tegenindicatie tot reizen vermeld evenmin de nood aan mantelzorg. 

 

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

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

administratief dossier van de betrokkene): 

 

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

- Aanvraag Medcoi van 16-10-2017 met het unieke referentienummer 10(...) 

- Aanvraag Medcoi van 22-09-2016 met het unieke referentienummer 8(...) 

 

2. In bijlage 2 wordt de beschikbaarheid van de medicatie aangetoond 

 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat betrokkene zonder problemen in haar thuisland kan 

behandeld worden voor haar depressie. Opvolging door een huisarts is aanwezig. Psychiaters en 

psychologen zijn beschikbaar in ambulante en opname-setting evenals de mogelijkheid voor 

crisisinterventie bij suïcide poging. De nodige medicatie is eveneens beschikbaar. 

In het kader van de schildklierpathologie is de opvolging door een endocrinoloog verzekerd. 

 

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

Allereerst dient opgemerkt te worden dat een verblijfstitel niet enkel afgegeven kan worden op basis van 

het feit dat de toegankelijkheid van de behandeling in het land van onthaal en het land van herkomst 

sterk uiteen kan lopen. Naast de verificatie van de mogelijkheden tot behandeling in het land van 

herkomst of het land waar de aanvragen gewoonlijk verblijft, vindt de in het kader van een aanvraag 

uitgevoerde evaluatie ook plaats op het niveau van de mogelijkheden om toegang te krijgen tot deze 

behandelingen. Rekening houdend met de organisatie en de middelen van elke staat zijn de nationale 

gezondheidssystemen zeer uiteenlopend. Het kan om een privésysteem 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 haar land van herkomst of het land waar zij 

verblijft toegankelijk is voor de aanvrager. 

 

In 2002, na akkoorden met de WHO, stemde Marokko wet 65-00, die een universeel systeem van 

gezondheidszorg verzekerde voor iedereen. 

 

In Marokko bestaan er twee naast elkaar staande systemen van gezondheidszorg, namelijk: 

- Le Régime d’Assistance Médicale of RAMED 

- L’Assurance Maladie Obligatoire of AMO 

 

In maart 2015 was 58% van de bevolking reeds aangesloten bij een van de twee systemen. 

 

De AMO werd in 2005 opgericht met de bedoeling gezondheidszorg te garanderen in de publieke en 

private sector voor werknemers, zelfstandigen, gepensioneerden, studenten, vroegere verzetsstrijders 

en leden van het vrijheidsleger. Tot op heden is men nog niet geslaagd in het volledig opzet, maar is er 

reeds een dekking voor werknemers in de private en publieke sector en voor studenten. Werknemers uit 

de private sector en gepensioneerden zijn aangesloten bij de Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

(CVSS), de publieke sector is aangesloten bij de Caisse Nationale des Organismes de la Prévoyance 

Sociale (CNOPS). 

Personen die onder het AMO-systeem vallen, krijgen behandelingen en medicijnen terugbetaald door de 

verzekering. Het percentage van terugbetaling varieert tussen de 70 en 100 %. 

 

De RAMED werd opgericht in 2012. Er zijn twee categorieën mensen die kunnen genieten van de 

voordelen van RAMED: 
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- personen die als ‘kwetsbaar’ beschouwd worden: zij betalen een bijdrage van MAD 120 (± 10 euro) 

per persoon 

- personen die als ‘arm’ beschouwd worden: zij kunnen gratis beroep doen op het systeem. 

 

Begunstigden van RAMED krijgen gratis eerste-, tweede- en derdelijnszorg in publieke ziekenhuizen, op 

voorwaarde dat ze eerst langsgaan in hun gezondheidscentrum. Volwassenen zonder familie, alsook 

personen zonder verblijfplaats kunnen gratis genieten van het RAMED-systeem. 

Om aanspraak te kunnen maken op het RAMED-systeem, moet men bewijzen dat men geen 

begunstigde is van AMO en dat men onvoldoende inkomsten heeft om de medische uitgaven te dekken. 

 

Er bestaat eveneens een vorm van sociale zekerheid voor personen die zich inschrijven in het systeem. 

Hieronder zijn vergoedingen vervat voor arbeidsongeschiktheid bij ziekte of werkloosheid. 

 

Specifiek voor betrokkene kunnen we stellen dat sinds 2012 het Ministerie van Volksgezondheid zich als 

specifiek doel gesteld heeft om de mentale gezondheid beter uit te bouwen, met een betere 

toegankelijkheid en meer centra. Deze evolutie is volop bezig met de integratie van afdelingen voor 

mentale zorg in algemene ziekenhuizen en gespecialiseerde opvangmodaliteiten (zoals aangetoond in 

de beschikbaarheid). De zorg voor betrokkene is gratis. 

 

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

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

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

eventuele kosten die alsnog gepaard zouden gaan met de noodzakelijke hulp. 

 

Bovendien lijkt het erg onwaarschijnlijk dat verzoekster in Marokko geen familie, vrienden of kennissen 

meer zouden hebben bij wie zij terecht kan voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het bekomen van de 

nodige zorgen aldaar of voor (tijdelijke) financiële hulp. 

 

Niets verhindert verzoekster derhalve om terug te keren. Het staat haar 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 Reïntegratiefonds dat als doel heeft een duurzame terugkeer 

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

bij te staan in het vinden van inkomensgenererende activiteiten. Reïntegratiebijstand 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 de pathologie zowel de psychische als 

endocrinologische, bij de betrokkene, hoewel dit kan beschouwd worden als een medische 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 Marokko. 

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

herkomstland, Marokko. (...)” 

 

Dit advies werd onder gesloten omslag aan de verzoekende partij overhandigd en naar dit advies wordt 

expliciet verwezen in de motivering van de eerste bestreden beslissing, waarvan het een integraal deel 

uitmaakt.  

 

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

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

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

 

De verzoekende partij geeft in haar synthesememorie aan dat de motivering van “de bestreden 

beslissing” gebrekkig is, dat het motief van “de bestreden beslissing” niet onjuist of tegenstrijdig mag zijn 

en dat zij heeft vastgesteld dat “de bestreden beslissing” inhoudelijk foutief is. Zij stelt dat van de 

gemachtigde wordt verwacht dat hij zijn “motief” op de juiste en geverifieerde informatie baseert. De 

verzoekende partij vervolgt dat de gemachtigde in “de bestreden beslissing” stelde dat zij toegang zou 

kunnen krijgen tot medische behandeling in haar land van herkomst omdat er huisartsen en medische 

ondersteuningen beschikbaar zouden zijn. Zij is van oordeel dat zijn conclusie over de toegang tot de 
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medische behandeling foutief is. De verzoekende partij besluit dat algemeen geweten is dat het sociale 

zekerheidssysteem in Marokko zeer precair is en dat het grote deel van de Marokkaanse bevolking 

geen toegang heeft tot medische behandeling om financiële redenen. 

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij de beschikbaarheid van de zorgen en opvolging in het land 

van herkomst niet betwist, al geeft zij in haar synthesememorie de vaststellingen in dit verband in het 

medisch advies van 3 mei 2018 slechts zeer beknopt weer. De ambtenaar-geneesheer stelde immers 

niet enkel vast dat huisartsen en “medische ondersteuningen” beschikbaar zijn, maar gaf met betrekking 

tot de behandeling van de depressie concreet aan dat (naast de opvolging door een huisarts) 

psychiaters en psychologen in ambulante en opname-setting beschikbaar zijn, dat er de mogelijkheid is 

voor crisisinterventie bij suïcidepoging en dat de nodige medicatie beschikbaar is. Daarnaast stelde de 

ambtenaar-geneesheer vast dat de opvolging door een endocrinoloog in het kader van de 

schildklierpathologie verzekerd is. 

 

De Raad stelt vervolgens vast dat de verzoekende partij meent dat de conclusie van de ambtenaar-

geneesheer over de toegang tot de medische behandeling foutief is. In dit verband merkt de Raad op 

dat de verzoekende partij niet concreet duidelijk maakt waarom dit het geval zou zijn. Zij poneert in haar 

synthesememorie zonder meer dat het algemeen geweten is dat het sociale zekerheidssysteem in 

Marokko zeer precair is en dat het grote deel van de Marokkaanse bevolking geen toegang heeft tot 

medische behandeling om financiële redenen. Niet alleen laat zij na te verduidelijken of zij meent dat de 

conclusie van de ambtenaar-geneesheer om deze reden foutief is, zij beperkt zich ook tot blote 

beweringen zonder enig begin van bewijs voor te brengen. Bovendien kan zij met dit vage en algemene 

betoog geen afbreuk doen aan de vaststellingen van de ambtenaar-geneesheer in zijn medisch advies, 

waarin hij, zowel met betrekking tot de situatie in Marokko in het algemeen als specifiek voor de 

verzoekende partij, de toegankelijkheid van de zorgen en de opvolging is nagegaan. De verzoekende 

partij laat na om concreet op deze vaststellingen in te gaan, zodat zij ook niet aannemelijk kan maken 

dat deze inhoudelijk foutief zijn of niet op juiste en geverifieerde informatie zouden zijn gebaseerd. Een 

schending van de materiële motiveringsplicht kan dan ook niet worden aangenomen. 

   

In de mate dat deze uiteenzetting tevens van toepassing is op de tweede bestreden beslissing, het 

bevel om het grondgebied te verlaten, wijst de Raad erop dat de verzoekende partij niet duidelijk maakt 

waarom de motivering van laatstgenoemde beslissing inhoudelijk foutief zou zijn. Zoals hoger is 

gebleken, hebben de enige concrete verduidelijkingen die de verzoekende partij maakt immers enkel 

betrekking op de eerste bestreden beslissing. De verzoekende partij kan met haar vage en algemene 

betoog dan ook niet aannemelijk maken dat de materiële motiveringsplicht werd geschonden bij het 

nemen van de tweede bestreden beslissing. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

3.3 De verzoekende partij heeft geen gegrond middel aangevoerd dat kan leiden tot de nietigverklaring 

van de bestreden beslissingen. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 
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