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 nr. 222 412 van 7 juni 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. SOENEN 

Vaderlandstraat 32 

9000 GENT 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en Volks-

gezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

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

18 december 2018 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

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

Administratieve Vereenvoudiging van 7 november 2018 waarbij de machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet niet langer verlengd wordt. 

 

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 21 december 2018 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 1 maart 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 maart 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. STOROJENKO, die loco advocaat B. SOENEN verschijnt 

voor de verzoekende partij, en van attaché Y. HOLSTERS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster dient op 11 juli 2016 een aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond van artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet. Op 3 augustus 2017 wordt verzoeksters aanvraag 9ter ontvankelijk 

verklaard.  
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1.2. Op 20 september 2017 wordt verzoekster in toepassing van artikel 9ter gemachtigd tot een verblijf 

van één jaar.  

 

1.3. Op 6 augustus 2018 vraagt verzoekster de verlenging van dit tijdelijk verblijf. Op 7 november 2018 

neemt de gemachtigde een beslissing waarbij de machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet niet langer verlengd wordt. Dit is de bestreden beslissing.  

 

1.4. Verzoekster krijgt op 7 november 2018 ook het bevel om het grondgebied te verlaten. Het beroep 

tegen het bevel is gekend onder nr. 228 860. 

 

Bestreden beslissing: 

 

“T., Y. (…) R.R.Nr: (…)  

Geboren te Boudinar op 00/00/1957  

Nationaliteit: Marokko  

Adres: (…)  

 

Onder verwijzing naar de aanvraag die op datum van 06/08/2018 bij onze diensten werd ingediend tot 

verlenging van de machtiging tot voorlopig verblijf, voordien toegestaan 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, ingesteld door artikel 5 van de wet van 15 september 2006 tot 

wijziging van de wet van 15 december 1980, en in toepassing van artikel 13 van de wet van 15 

december 1980, gewijzigd door artikel 12 van de wet van 15 september 2006, deel ik u mee dat, 

overeenkomstig artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 (B.S. 31/05/2007) en art. 13 §3,2° 

van de wet van 15 december 1980, aan dit verzoek tot verblijfsverlenging geen gunstig gevolg kan 

worden gegeven.  

 

Overwegende dat een aanvraag tot verblijfsmachtiging bij onze diensten werd ingediend op basis van 

genoemd artikel 9ter op 11/07/2016. Dat dit verzoek door onze diensten op 20/09/2017 gegrond werd 

verklaard waarna men in het bezit werd gesteld van een bewijs van inschrijving in het 

vreemdelingenregister, dit BIVR mag niet langer verlengd worden.  

 

Reden :  

 

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.  

 

Overwegende dat evenwel de omstandigheden op grond waarvan de machtiging oorspronkelijk werd 

toegestaan niet langer bestaan, of dat deze zodanig zijn gewijzigd dat de machtiging niet langer nodig is 

(artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 (B.S. 31/05/2007) tot vaststelling van de 

uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 

1980), waarbij werd nagegaan of de verandering van deze omstandigheden een voldoende ingrijpend 

en niet-voorbijgaand karakter heeft.  

 

Dat derhalve, gezien hoger gemaakte vaststellingen, het niet langer blijkt  

1) dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, 

of  

2) 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 geen bewijs aanwezig dat een terugkeer naar haar 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). 

 

Het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister dat werd afgegeven aan betrokkene dient door 

uw diensten te worden ingehouden en betrokkene dient afgevoerd te worden uit het 

Vreemdelingenregister wegens verlies verblijfsrecht.“ 

 

Het medisch advies van 5 november 2018 luidt: 
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“Graag kom ik terug op uw vraag tot herevaluatie van het medisch dossier voorgelegd door voornoemde 

persoon in het kader van een aanvraag tot verlenging van de verblijfsmachtiging. 

 

Er werd reeds eerder een advies verleend door mezelf op 22-8-2017 in het kader van complexe 

oogproblematiek met onafgewerkte behandeling in het kader van diabetes mellitus. 

 

1. Hiervoor maak ik gebruik van de attesten die ons werden bezorgd sinds het vorig advies:  

- Standaard Medisch getuigschrift d.d. 23-7-2018 van Dr. Art, huisarts met de volgende informatie:  

o Verwijzing naar bijlagen  

o Diagnose van diabetes mellitus met retinopathie en neuropathie  

o Mantelzorg vereist in het kader van toedienen van medicatie  

- Lijst van de actuele medicatie: vermelding van nood aan mantelzorg in kader van toedienen insuline  

- Verslag consultatie endocrinologie d.d. 30-4-2018: bevestiging van diabetes mellitus type 1, ernstige 

proliferatieve retinopathie, geen melding van actuele behandeling, micro-albuminurie, polyneuropathie  

- Consultatie oftalmologie 5-5-2017: opvolging retinopathie: staken van behandeling wegens 

onvoldoende resultaat 

 

2. Actuele aandoening(en) en behandeling:  

In samenvatting van de aangeleverde documenten kunnen we het volgende besluiten:  

- Het gaat hier om een dame van heden 61 jaar afkomstig uit Marokko  

- Als belangrijkste pathologie weerhouden we diabetes mellitus type 1 met reeds aantasting van de 

perifere zenuwen (neuropathie), de nieren (nefropathie met eiwit in de urine) en retinopathie 

oogaantasting  

- Zij kreeg een verblijfsvergunning omwille van de lopende behandeling voor de oogaandoening. Deze 

werd evenwel gestaakt omwille van onvoldoende resultaat  

- Heden heeft zij nood aan opvolging door een endocrinoloog of een internist voor haar diabetes, een 

neuroloog in het kader van de neuropathie, een oogarts in kader van de visusproblemen  

- Zij heeft hulp nodig en controle voor het innemen van haar medicatie  

- Haar huidige medicatie bestaat uit:  

o Glucophage, Metformine, tegen diabetes  

o Insuline humalog insuline lispro snelwerkend insuline  

o Insuline lantus, langwerkend insuline  

o Irbesartan, voor de bloeddruk  

o Lipanthylnano, fenofibraat, tegen cholesterol 

o Simvastatine, tegen cholesterol  

De reden waarvoor betrokkene een verblijfsvergunning kreeg is niet meer aanwezig. De 

beschikbaarheid van de huidige zorg werd daarom uitgebreid onderzocht. 

Op basis van de vermelde medische gegevens kan worden afgeleid dat de betrokkene kan reizen, 

eventueel onder begeleiding gezien de visusproblematiek. Zij heeft nood aan mantelzorg voor controle 

en toediening van haar medicatie.  

Opgemerkt dient te worden dat betrokkene met haar huidige pathologie geregeld zelfstandig naar België 

kwam voor 2016. In het dossier zijn er ook geen argumenten dat de klinische toestand sindsdien sterk 

achteruitgegaan is. 

 

3. 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 1-5-2018 met het unieke referentienummer 11086 

- Aanvraag Medcoi van 6-7-2017 met het unieke referentienummer 9805 

 

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

Betreffende de behandeling/zorgen kunnen we het volgende besluiten:  

- Opvolging door een endocrinoloog met specifieke bloednames en controles in het kader van de 

diabetes is verzekerd  

- Klassieke oftalmologische opvolging in het kader van haar oogproblematiek is verzekerd  

- Neurologen ter opvolging van de neuropathie is verzekerd  

- Een opvolging door een huisarts is beschikbaar  

- Thuiszorg door een verpleegkundige is eventueel ook beschikbaar; evenals eventueel residentiële 

opvang 
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De reden waarvoor er een verblijfsvergunning gegeven werd valt weg vermits deze behandeling 

gestaakt is omwille van onvoldoende resultaat. De klassieke opvolging van een diabetespatiënt, zelfs 

indien gecompliceerd met neuropathie en oogproblematiek, kan verzekerd worden in haar thuisland. 

Ondersteuning en thuiszorg voor controle en toediening van medicatie is verzekerd. 

 

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

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

van de behandelingen in het land van onthaal en het land van herkomst sterk uiteen kan lopen. 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 de 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 één van de twee systemen. 

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

als 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 privé en publieke sector en 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)2 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:  

- 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. 

Specifiek voor betrokkene kunnen we stellen dat de zorg toegankelijk is. Het betreft hier controle van 

een reeds bestaande situatie voor zij naar België kwam, waar zij reeds in het thuisland voor opgevolgd 

werd. De specifieke behandeling waarvoor in 2017 een verblijfsvergunning afgeleverd werd is gestaakt 

wegens onvoldoende resultaat. Heden volgt zij geen specifieke behandeling meer en is alle 

noodzakelijke zorg voor opvolging van haar pathologie beschikbaar in haar thuisland. Voor deze zorg 

kan zij terugvallen op de eerder aangehaalde instanties. Vermeld dient te worden dat betrokkene in het 

verleden geregeld zelfstandig naar België kwam met een toeristen visum. Tot voor 2016 ontving zij haar 

therapie in Marokko en er zijn geen argumenten in het dossier dat haar zorg niet toegankelijk was. 

Betrokkene kwam zeer recentelijk naar België. Het is dus zeer onwaarschijnlijkst zij in haar thuisland 

niet kan terugvallen op familie, vrienden en kennissen voor eventuele hulp en ondersteuning. 

In het dossier zijn geen argumenten dat haar klinische toestand verergerd is sinds haar komst in België. 

De voorgestelde therapie had alleen niet de verhoopte resultaten. De eventueel noodzakelijke hulp en 

mantelzorg en begeleiding was dus zeker verzekerd in haar thuisland. 

De nodige medicatie van betrokkene is beschikbaar en staat op de lijst van terugbetaalde medicatie. 

Niets verhindert betrokkene om terug te keren. Het staat betrokkene vrij hiertoe een beroep te doen op 

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

terugreis. Ook beschikt de IOM over een Re-integratiefonds dat als doel heeft een duurzame terugkeer 

naar en re-integratie in het land van herkomst te vergemakkelijken. 

5. Conclusie:  
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Uit het voorgelegd medisch dossier kan niet worden afgeleid dat de zieke op zodanige wijze aan een 

aandoening lijdt dat deze een ernstig risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit aangezien de 

noodzakelijke medische zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn in het herkomstland.  

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

herkomstland. De behandeling die de verblijfsvergunning verantwoorde is gestaakt en geeft geen 

resultaat, dus betrokkene valt terug op de eerder vermelde zorgen die beschikbaar en toegankelijk zijn. 

 

De betrokkene voldoet niet langer aan de voorwaarden voor een tijdelijke verblijfsmachtiging volgens 

art. 9 van het KB van 17 mei 2007 omdat de omstandigheden op grond waarvan de machtiging werd 

verleend niet langer bestaan of voldoende ingrijpend en met een niet-voorbijgaand karakter zijn 

gewijzigd.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekster voert een enig middel aan: 

 

“Schending van het artikel 9ter Vreemdelingenwet; Schending van het artikel 62 Vreemdelingenwet - 

materiële en formele motiveringsverplichting; Schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; Schending van de 

zorgvuldigheidsverplichting. 

 

4.1. Overeenkomstig het artikel 62 van de Vreemdelingenwet moeten alle administratieve beslissingen 

met redenen omkleed worden. De artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 bepalen dat de 

bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd en dat de opgelegde motivering in de 

akte de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen 

en dat de motivering afdoende moet zijn. Op de Dienst Vreemdelingenzaken rust tevens de plicht om 

alle elementen van het dossier in rekening te brengen. Zoals hieronder uiteengezet zal worden is dit in 

casu niet gebeurd. 

 

4.2 De arts-adviseur stelt in de bestreden beslissing het volgende: (…). 

 

4.3. Met betrekkine tot de oogbehandeling - niet draagkrachtige motivering en onzorgvuldig onderzoek.  

De verzoekster kan het niet eens zijn met deze motivering. 

 

- 4.3.1. Wat de actuele aandoening en behandeling betreft stelt de arts- adviseur dat verzoeksters reden 

voor een verblijfsvergunning in het kader van een 9ter niet meer aanwezig is en dat verzoekster in staat 

is om te reizen, eventueel onder begeleiding, en dat zij mantelzorg kan verkrijgen in haar thuisland. Het 

mag duidelijk zijn dat de arts- adviseur onvoldoende rekening heeft gehouden met alle elementen in het 

medisch dossier van verzoekster. 

 

- 4.3.2. De arts-adviseur stelt letterlijk dat de verzoekster een verblijfsvergunning kreeg omwille van de 

lopende behandeling voor de oogaandoening. "Zij kreeg een verblijfsvergunning omwille van de lopende 

behandeling voor de oogaandoening." (zie stuk 2) In diens motivering blijkt dat de arts-adviseur meent 

dat de behandeling voor de oogaandoening gestaakt is omwille van onvoldoende resultaat. "Deze werd 

evenwel gestaakt omwille van onvoldoende resultaat" (zie stuk 2) 

Hierdoor besluit de arts-adviseur van de Dienst Vreemdelingenzaken dat de voorwaarden voor een 

verblijfsmachtiging niet langer voldaan zijn "omdat de omstandigheden dp grond waarvan de machtiging 

werd verleend niet langer bestaan of voldoende ingrijpend en met een niet-voorbijgaand karakter zijn 

gewijzigd". Echter dient opgemerkt te worden dat de arts-adviseur zich schromelijk vergist. De lopende 

behandeling voor de oogaandoening wordt wel degelijk voortgezet net omdat het risico bestaat dat 

indien deze ernstige retinopathie niet behandeld zou worden, de visus verder achteruit gaat! Met andere 

woorden, zonder verdere behandeling loopt de verzoekster het risico volledig blind te worden. De arts-

adviseur kan dan ook niet gevolgd worden in zijn redenering dat de behandeling gestaakt is omwille van 

onvoldoende resultaat.  

 

Verzoekster verwijst naar de diverse medische bijlagen die werden voorgelegd. Dr. ART stelt in het 

standaard medisch attest dd. 23/07/2018 dat in geval de behandeling wordt stopgezet, een deterioratie 

aan de ogen zal optreden: 

"D/ Wat zouden de gevolgen en mogelijke complicaties zijn indien de behandeling wordt stopgezet?  

o Fouten in insulinebehandeling : mantelzorg met kennis van zaken vereist  

o Verdere deterioratie ogen + neuropathie - behoud van restvisus heel belangrijk." (zie stuk 3) 
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Verzoekster verwijst eveneens naar de bijlage dd. 18/05/2018 die zij bij het standaard medisch attest 

heeft toegevoegd dd. 23/07/2018. Hierin staat het volgende te lezen: "(…)  

COMPLICATIES  

-Gekende ernstige proliferatieve diabetische retinopathie met zeer slechte visus, opvolging op dienst 

Oftalmologie is voorzien.  

-Gekende micro-albuminurie. Patiënte staat reeds onder sartaan. 

-Polyneuropathie klachten waarvoor nazicht door collega's van de dienst neurologie tijdens de opname 

Cymbalta werd gestart. EMG en controle op polikliniek neurologie is voorzien." (zie stuk4) 

 

Met andere woorden de verdere behandeling is wel degelijk noodzakelijk. Er werd eveneens verwezen 

naar het eerdere medisch attest dat voorgelegd werd dr. Melissa VEREECKEN. Daarin schreef zij reeds 

het omgekeerde, ni dat de retinopathie nauwlettend moet opgevolgd worden zoniet zal de visus 

achteruitgaan:  

"De proliferatieve diabetische retinopathie bij mevrouw T. Y. (…) dient nauwlettend opgevolgd te 

worden. Indien onbehandeld zal de visus verder achteruitgaan. Bovendien kan er een neovasculair 

glaucoom ontstaan aan één of beide ogen, welke tot een afunctioneel en pijnlijk oog zal leiden met 

mogelijks noodzaak tot enucleatie." (zie stuk 5) 

 

Ook uit het formulier : getuigschrift van gezichtsonderzoek (FOD Sociale Zekerheid Directie-Generaal 

Personen met een handicap) dd. 20/07/2018 blijkt onmiskenbaar dat de verzoekster wel degelijk nog 

visus heeft aan beide ogen, zowel het zicht van nabij als van ver. Verder staat op het medisch attest 

ingevuld door Dr. DE ZAEYTIJD te lezen dat de huidige behandeling "intravitreale injecties VEGF" 

behelst (zie stuk 18). 

 

De arts-adviseur komt bijgevolg tot een onjuiste gevolgtrekking. De behandeling is geenszins gestaakt. 

Integendeel, de behandeling is noodzakelijk om hetgeen nog rest van visus bij verzoekster te kunnen 

behouden, zoniet wordt zij volledig blind! Rekening houdende met de complicaties (zie stuk 4) en de 

waarschuwing van Dr. ART in het standaard medisch attest dd. 23/07/2018 dat in geen geval de 

behandeling aan de ogen mag worden stopgezet, omdat er anders een deterioratie aan de ogen zal 

optreden (zie stuk 3). Met uiteindelijk volledige blindheid tot gevolg. Uit de bestreden beslissing blijkt 

bijgevolg dat er niet met de noodzakelijke behandeling en complicaties rekening gehouden werd. De 

arts- adviseur stelt dus bijgevolg volledig onterecht dat op basis van de gegeven medische informatie de 

reden waarvoor een verblijfsvergunning werd gegeven, niet meer aanwezig zou zijn. Het betaamt een 

administratieve overheid dat er zorgvuldig onderzoek dient te gebeuren naar de eventuele gevolgen van 

deze complicaties en of deze mee in overweging werden genomen. Er kan besloten worden dat er niet 

met alle stukken uit het medische dossier is rekening gehouden en dat de zorgvuldigheidsnorm 

geschonden is. De bestreden beslissing dient bijgevolg vernietigd te worden. 

 

4.4. Met betrekking tot de opvolging in het thuisland. De verzoekster kan het niet eens zijn met deze 

motivering. 

 

Het weze herhaald de bestreden beslissing houdt geen rekening met de motivatie beschreven in het 

medisch attest dd. 05/05/2017 dat ook werd toegevoegd aan de aanvraag dd. 06/08/2018. De arts- 

adviseur leidt uit dit attest af dat gezien de behandeling gestaakt werd wegens onvoldoende resultaat, 

de medische problemen van verzoekster hiermee van de baan zijn. Dat dit allerminst het geval is! De 

arts- adviseur houdt geen rekening met alle elementen in het medisch dossier waaruit wel degelijk de 

verdere behandeling blijkt, net om de restvisus te kunnen behouden. Uit de diverse attesten blijkt wat de 

gevolgen zouden zijn. 

a) Dr. ART stelt in het standaard medisch attest dd. 23/07/2018 dat in geval de behandeling wordt 

stopgezet, een deterioratie aan de ogen zal optreden: "D/ Wat zouden de gevolgen en mogelijke 

complicaties zijn indien de behandeling wordt stopgezet?   

o Fouten in insulinebehandeling : mantelzorg met kennis van zaken vereist  

o Verdere deterioratie ogen + neuropathie - behoud van restvisus heel belangrijk." (zie stuk 3) 

b) De bijlage dd. 18/05/2018 die zij bij het standaard medisch attest werd toegevoegd vermeldt de 

complicaties:"(…)  

COMPLICATIES  

- Gekende ernstige proliferatieve diabetische retinopathie met zeer slechte visus, opvolging op dienst 

Oftalmologie is voorzien.  

- Gekende micro-albuminurie. Patiënte staat reeds onder sartaan.  
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- Polyneuropathie klachten waarvoor nazicht door collega's van de dienst neurologie tijdens de opname 

Cymbalta werd gestart. EMG en controle op polikliniek neurologie is voorzien." (zie stuk 4) 

 

c) Dr. Melissa VEREECKEN schrijft het volgende: "De proliferatieve diabetische retinopathie bij 

mevrouw T. Y. (…) dient nauwlettend opgevolgd te worden. Indien onbehandeld zal de visus verder 

achteruitgaan. Bovendien kan er een neovasculair glaucoom ontstaan aan één of beide ogen, welke tot 

een afunctioneel en pijnlijk oog zal leiden met mogelijks noodzaak tot enucleatie." (zie stuk 5) 

 

Onmogelijk kan er dus geconcludeerd worden dat verzoeksters medische situatie aldus verbeterd en 

opgevolgd kan worden in haar thuisland. Des te meer aangezien uit de bestreden beslissing 

onafdoende blijkt dat verzoeksters specifieke situatie getoetst werd aan een eventuele opvolging in haar 

thuisland. De arts- adviseur motiveert hierover het volgende: 

"Er werd gebruikt gemaakt van 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 1-5-2018 met het unieke referentienummer 11086  

-aanvraag MedCOI van 6-7-2017 meet het unieke referentienummer 9805  

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

Betreffende de behandeling/zorgen kunnen we het volgende besluiten:  

-Opvolging door een endocrinoloog met specifieke bloednames en controles in het kader van diabetes is 

verzekerd  

-Klassieke oftalmologische opvolging in het kader van haar oogproblematiek is verzekerd  

-Neurologen ter opvolging van de neuropathie is verzekerd  

-Een opvolging door een huisarts is beschikbaar  

-Thuiszorg door een verpleegkundige is eventueel ook beschikbaar; evenals eventueel residentiële 

opvang." 

 

Uit de bestreden beslissing kan niet worden afgeleid dat deze "algemene" opvolging getoetst is aan de 

specifieke situatie van verzoekster, én dit terwijl uit het standaard medisch attest en de toegevoegde 

bijlagen duidelijk de specifieke nood aan medicatie, opvolging en mantelzorg blijkt! Wederom is er geen 

zorgvuldig onderzoek gebeurd en dient de bestreden beslissing aldus vernietigd te worden. 

 

4.5. Met betrekking tot de mantelzorg. 

Dr. ART stelt in het standaard medisch attest dd. 23/07/2018 dat mantelzorg absoluut noodzakelijk is en 

dat de mantelzorg kennis van zaken vereist: "D/ Wat zouden de gevolgen en mogelijke complicaties zijn 

indien de behandeling wordt stopgezet?  

o Fouten in insulinebehandeling : mantelzorg met kennis van zaken vereist(...) 

F/ Indien van toepassing : zijn er specifieke noden in verband met de medische opvolging ?  

Is mantelzorg medisch vereist? 

mantelzorg is absoluut vereist!" (zie stuk 3) 

 

Verzoekster legt hierbij nogmaals een medisch attest neer van het Wijkgezondheidscentrum Nieuw 

Gent dd. 02/11/2018 ter bevestiging van wat eerder is neergelegd en voorgelegd aan de Dienst 

Vreemdelingenzaken: 

"Waarde collega, 

In bijlage laatste brieven waarover ik beschik.  

Laatste consultatie oftalmo was eind oktober, nog geen verslag. 

Actueel handhaaft ze zich in de bekende omgeving en met begeleiding van familie. 

Ze kan onmogelijk alleen leven." (zie stuk 6) 

 

Hieruit blijkt nogmaals de nood aan mantelzorg en de constante opvolging die verzoekster nodig heeft. 

De belangrijkheid hiervan kan niet genoeg onderstreept worden. Ook haar huisarts, dr. Bruno ART 

bevestigt deze situatie nogmaals, in diens attest dd. 27/11/2018: 

"Ondergetekende, huisarts, verklaart dat de medische toestand van mw T. (…) een intensieve opvolging 

en behandeling vereist. Zowel de diabetes als de oogaandoening behoeven een medische en sociale 

ondersteuning. In bijlage verslag van de oogheelkunde UZ Gent dd. 23/08/2018 en endocrinologie UZ 

Gent dd. 30/10/2018. De behandeling dient ongewijzigd te worden gecontinueerd, en ook de 

aanwezigheid in huis van familie om oa de insulinetherapie toe te dienen is van belang om wat nog rest 

van de visus, te behouden." (zie stuk 7) 
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Deze elementen waren aldus reeds benadrukt in de aan de Dienst Vreemdelingenzaken voorgelegde 

attesten en worden nogmaals bevestigd. Het standaard medisch attest dd. 23/07/2018 dat werd 

toegevoegd bij de aanvraag dd. 06/08/2018 was hieromtrent reeds heel duidelijk: "Mantelzorg is 

absoluut vereist!" (zie stuk 3) 

 

De nood aan mantelzorg door haar familie is bijgevolg onontbeerlijk in het kader van haar medische 

problematiek. Verzoekster kan zich dan ook niet akkoord verklaren met de motivatie van de arts- 

adviseur hieromtrent: (...)  

Thuiszorg door een verpleegkundige is eventueel ook beschikbaar; evenals eventueel residentiële 

opvang." Een "eventuele" thuiszorg door een verpleegkundige kan onmogelijk beschouwd worden als 

voldoende, zeker in het kader van alle neergelegde medische attesten die aantonen dat de mantelzorg 

door haar familie hoogstnoodzakelijk is. Meer zelfs. 

Uit het attest van erkenning van handicap blijkt dat er een vermindering van zelfredzaamheid is met 10 

punten en dit van 01/12/2017 en voor onbepaalde duur: 

"-02 punt(en): verplaatsing  

-02 punt(en): zijn voedsel nuttigen of bereiden  

-02 punt(en): persoonlijke hygiëne en zich kleden  

-02 punt (en): onderhoud woning en huishoudelijk werk verrichten  

-02 punt(en): gevaar inschatten en vermijden  

-02 punt(en): communicatie en sociale contacten.” (zie stuk 19) 

 

Deze beslissing werd nog maar zeer recentelijk genomen, met name op 08/11/2018. Hieruit blijkt 

nogmaals de absolute noodzaak aan mantelzorg, die ondermeer bevestigd wordt in alle reeds 

voorgelegde medische attesten en waar de Dienst Vreemdelingenzaken aldus al van op de hoogte was. 

Het attest is duidelijk. Verzoekster kan zich niet meer zelf verplaatsen, voedsel nuttigen, zichzelf wassen 

tot zelfs gevaar inschatten! Dit betekent eigenlijk letterlijk dat verzoekster niet in staat is om, zonder 

begeleiding, naar buiten te gaan! Onmogelijk kan er hier aldus door de arts- adviseur gemotiveerd 

worden dat verzoekster wel kan terugvallen op enige thuiszorg in haar land van herkomst. De bestreden 

beslissing maakt verder ook geen melding van de concrete beschikbaarheid van thuiszorg of de kosten 

die gepaard gaan met een residentiële opvang in Marokko. Dergelijke motivering schendt het 

zorgvuldigheidsbeginsel. Zeker gelet op de specifieke situatie van verzoekster, is de beoordeling dan 

ook niet in concreto gebeurd. Bijgevolg dient de bestreden beslissing vernietigd te worden. 

 

4.6. Met betrekking tot de beschikbaarheid van de zorgen en de opvolging in het thuisland 

 

- 4.6.1. Wat de beschikbaarheid van de zorgen en opvolging in het land van herkomst betreft baseert de 

arts- adviseur zich voornamelijk op niet- publieke informatie van de Med COI- databank om te oordelen 

dat verzoekster voldoende opvolging zal genieten in haar land van herkomst. Zij motiveert hierover het 

volgende: 

 

"Er werd gebruikt gemaakt van 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 1-5-2018 met het unieke referentienummer 11086  

-aanvraag MedCOI van 6-7-2017 meet het unieke referentienummer 9805 

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

Betreffende de behandeling/zorgen kunnen we het volgende besluiten:  

-Opvolging door een endocrinoloog met specifieke bloednames en controles in het kader van diabetes is 

verzekerd  

-Klassieke oftalmologische opvolging in het kader van haar oogproblematiek is verzekerd  

-Neurologen ter opvolging van de neuropathie is verzekerd  

-Een opvolging door een huisarts is beschikbaar  

-Thuiszorg door een verpleegkundige is eventueel ook beschikbaar; evenals eventueel residentiële 

opvang. 

De reden waarvoor er een verblijfsvergunning gegeven werd valt weg vermits deze behandeling 

gestaakt is omwille van onvoldoende resultaat. De klassieke opvolging van een diabetespatiënt, zelfs 

indien gecompliceerd met neuropathie en oogproblematiek, kan verzekerd worden in haar thuisland. 

Ondersteuning en thuiszorg voor controle en toediening van medicatie is verzekerd 

 

- 4.6.2. Verzoekster kan zich niet akkoord verklaren met zo'n summiere opsomming van beschikbare 

zorgen in Marokko, zeker gezien uit de bestreden beslissing niet blijkt dat verzoeksters situatie in 
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concreto werd getoetst aan deze beschikbare zorgen. Uit de hierboven beschreven medische attesten 

blijkt duidelijk hoe specifiek de situatie van verzoekster is en hoe groot de nood is aan mantelzorg. Een 

loutere algemene opsomming van beschikbare zorgen, zonder enige duidelijke in concrete toetsing, kan 

niet aanvaard worden. 

 

- 4.6.3. De arts- adviseur baseert zich hiervoor ook louter op informatie die niet toegankelijk is voor het 

publiek. Er wordt enkel beroep gedaan op informatie uit de Med COI- databank, die niet publiek 

toegankelijk is. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft zeer recent in het verleden nog maar 

geoordeeld dat deze informatie niet conform de motiveringsbeginselen is. Het arrest met nummer 

211356 van 23 oktober 2018 in de zaak 216 576/VII zegt hierover het volgende: (…) (zie stuk 8) 

Het arrest van de Raad is zeer duidelijk en concreet over de informatie die wordt toegevoegd uit de 

MedCOI- databank. De arts- adviseur mag niet louter een algemene verwijzing doen naar informatie die 

zij halen uit de MedCOI- databank. Een schending van de materiële en formele motiveringsplicht dringt 

zich op gezien het een extra moeilijkheid is voor verzoekende partij om zich op de informatie van 

MedCOI te beroepen in het kader van een verzoekschrift in hoger beroep. Zo heeft de Raad geoordeeld 

in het hierboven geciteerde arrest. In casu bevindt de verzoekster zich in dezelfde situatie. Uit de 

bestreden beslissing kan niet worden afgeleid op welke informatie de arts- adviseur zich gebaseerd 

heeft. Zij geeft enkel een loutere opsomming van eventuele beschikbare zorgen. Uit hun opzoekingen in 

de MedCOI databank, die niet toegankelijk is voor het publiek, besluiten zij dus dat verzoekster zich kan 

beroepen op de nodige zorgen in Marokko. Dat verzoekster echter niet weet hoe de arts- adviseur tot 

deze besluiten is gekomen, op welke informatie hij zich gebaseerd heeft en of dit specifiek aan 

verzoeksters situatie getoetst is. Dat hier sprake is van een schending van het motiveringsprincipe. Dat 

de bestreden beslissing hierdoor vernietigd dient te worden. 

 

- 4.6.4. Wat de toegankelijkheid betreft stelt de arts-adviseur dat de gezondheidszorgsystemen in de 

wereld verschillend zijn maar dat het in ieder geval moet gaan om een systeem dat "een systeem dat de 

aanvrager in staat stelt om de vereiste zorgen te bekomen." Enerzijds verwijst de arts-adviseur naar de 

verplichte ziekteverzekering AMO waarbij werkgevers en werknemers een bijdrage dienen te leveren 

van minstens 54 dagen arbeid in een periode van 6 maanden, alvorens ze kunnen profiteren van de 

financiële steun van AMO. Anderzijds verwijst de arts-adviseur naar het RAMED-systeem dat de 

toegang tot de gezondheidszorg moet waarborgen voor mensen die buiten het systeem van de AMO 

vallen. Dit systeem dekt gratis eerste-, tweede- en derdelijnszorgen in publieke ziekenhuizen, alsook 

medicatie in het kader van een hospitalisatie. De verzoekster kan niet akkoord gaan dat door deze twee 

systemen de toegankelijkheid tot de nodige medische behandeling en opvolging waarborgen. Volgens 

verzoekster gaat hier louter om een hypothetische toegankelijkheid en is haar concreet geval 

onvoldoende onderzocht. Zo motiveert de bestreden beslissing hieromtrent het volgende: “(…)  

Specifiek voor betrokkene kunnen we stellen dat de zorg toegankelijk is. Het betreft hier controle van 

een reeds bestaande situatie voor zij naar België kwam, waar zij reeds in het thuisland voor opgevolgd 

werd. De specifieke behandeling waarvoor in 2017 een verblijfsvergunning afgeleverd werd is gestaakt 

wegens onvoldoende resultaat. Heden volgt zij geen specifieke behandeling meer en is alle 

noodzakelijke zorg voor opvolging van haar pathologie beschikbaar in haar thuisland. Voor deze zorg 

kan zij terugvallen op de eerder aangehaalde instanties. Vermeld dient te worden dat betrokkene in het 

verleden geregeld zelfstandig naar België kwam met een toeristenvisum. Tot voor 2016 ontving zij haar 

therapie in Marokko en er zijn geen argumenten in het dossier dat haar zorg niet toegankelijk was." 

Uit de motivering blijkt niet dat verzoeksters specifieke situatie getoetst werd aan de toegankelijkheid 

van de nodige zorgen in Marokko. 

 

o 4.6.4.1. Vooreerst stelt de verzoekster dat het RAMED-systeem zeer gelimiteerd is en niet de vereiste 

zorgen dekt. Overeenkomstig de artikelen 121 en 123 van de Marokkaanse loi n°65-00 portant code de 

la couverture médicale de base (zie stuk 9), dekt het RAMED enkel medische zorgen in het kader van 

een hospitalisatie in een publiek ziekenhuis. Onder het RAMED-systeem kan er dus geen terugbetaling 

verzocht worden van medicijnen genomen buiten een hospitalisatiecontext. Dat verzoeksters huidige 

medicatie bestaat uit: Glucophage, Metformine, tegen diabetes. Verder ook Insuline humalog insuline 

lispro snelwerkend insuline, insuline lantus, langwerkend insuline, Irbesartan, voor de bloeddruk en 

Lipanthylnano, fenofibraat, tegen cholesterol. Uit de bestreden beslissing blijkt niet dat verzoekster zich 

kan beroepen op de dekking die gegeven wordt door de twee gezondheidssystemen. De arts-adviseur 

gaat er dus vanuit dat de verzoekster zonder toegang tot medicatie moet wachten tot ze na een crisis 

gehospitaliseerd wordt en dan mogelijks de gepaste zorg zou kunnen krijgen. De verzoekster wordt dus 

op geen enkele manier beschermd buiten de context van een opname in het ziekenhuis. De verzoekster 

loopt bijgevolg een reëel risico op een onmenselijke en vernederende behandeling door de afwezigheid 

van een adequate behandeling van haar medische aandoening. 
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o 4.6.4.2. De verzoekster kan verder dienstig verwijzen naar arrest van uw Raad (RvV 124.041 dd. 

15/05/2014) dat een ongegrondheidverklaring van een medische regularisatie 9ter Vw vernietigde 

omdat het RAMED-systeem de vereiste zorgen niet dekt en er bijgevolg geen concrete analyse was van 

de situatie van de verzoekster in die zaak: (…)(RvV 124.041 dd. 15/05/2014) De verzoekster meent dan 

ook dat er in haar geval geen zorgvuldig onderzoek is geweest naar de toegankelijkheid van de vereiste 

zorgen ni. medicijnen en medische opvolging, in het licht van haar individuele situatie. De dekking onder 

het systeem van RAMED is immers zeer gelimiteerd en dekt niet de prijs van medicijnen die verzoekster 

nodig heeft. 

 

o 4.6.4.3. De verzoekster verwijst in dit verband terug naar het rapport van Oxford Business group 

waaruit blijkt dat door de combinatie van de verplichte ziekteverzekering AMO en het systeem RAMED 

slechts 62% van de Marokkaanse bevolking gedekt is door een verzekering voor medische kosten, 

waarvan RAMED beperkt is tot effectieve hospitalisatie. Uit het rapport kan het volgende afgeleid 

worden dat er nog talrijke uitdagingen zijn voor de Marokkaanse gezondheidszorg: (…) (zie stuk 10).  

Vrije vertaling: 

Rond de 40% van de bevolking - ongeveer 10m12m mensen- zijn niet verzekerd, en de weg naar 

uitbreiding lijkt nog vol obstakels [...] Een andere uitdaging is het verzekeren dat de medische diensten 

die vallen onder de RAMED beschikbaar blijven, vooral in landelijke gebieden waar de infrastructuur en 

het aantal medisch personeel gebrekkig kan zijn. "Medische dekking heeft een positieve evolutie 

doorgemaakt de voorbije jaren. De kwestie nu is de additionele werkdruk die het uitbreiden van de 

dekking met zich meebracht, gelet op het feit dat er een tekort is aan medische personeel en het risico 

dat dit kan hebben op de kwaliteit van de zorg," aldus Mohammed Hamaouiyi, gewezen hoofd van de 

spoeddienst van de MS. 

Uit de motivering van de arts-geneesheer blijkt dan ook niet of er onderzocht is de verzoekster 

daadwerkelijk toegang zou hebben tôt het gelimiteerde systeem van RAMED. 

 

- 4.6.5. Wat de toegankelijkheid van de zorgen betreft wenst de verzoeker tenslotte nog te wijzen op de 

hoge graad van corruptie die in de Marokkaanse gezondheidszorg aanwezig is. Evident vormt corruptie 

een bijkomende financiële drempel naar een behandeling en ondermijnt deze de hoger genoemde 

dualistisch systeem van ziekteverzekering. De verzoekster verwijst hiervoor naar een rapport van 

Transparency International uit 2016 (zei stuk 11). Uit het rapport blijkt dat mensen in Marokko vaak 

informele betalingen moeten doen om gepaste zorgen te krijgen in openbare ziekenhuizen. "Our 

analysis shows that almost one in three (30 per cent) people who had come in contact with a public 

service during the preceding 12 months had paid a bribe.[...] Bribery is also a very common occurrence 

in Egypt, Sudan and Morocco when people access public services there." (zie stuk 11 p. 14) Vrije 

vertaling: 

Onze analyse toont aan dat bijna 1 op 3 (30 procent) van de mensen die contact hadden met een 

openbare dienst in de voorgaande 12 maanden steekpenningen moesten betalen. Informele betalingen 

zijn dan ook zeer wijdverspreid in Egypte, Soudan en Marokko bij de toegang tot openbare 

dienstverlening. Uit de tabel op pagina 15 van het rapport kan er ook afgeleid worden dat ruim 48% van 

de mensen die in contact kwam met een openbare dienst een informele betaling moest doen. Marokko 

staat hiermee op de vierde plaats van de landen betrokken in het rapport. Daarnaast is er ook een 

getuigenis in het rapport vermeld van een man wiens dochter dringend een hersenscan nodig had maar 

hij kreeg geen toegang tot het ziekenhuis omdat hij de verpleegster geen $60 kon betalen. Uit de 

pagina's 19 tot en met 22 kan er afgeleid worden dat in Marokko er in 31%-45% van de gevallen een 

informele betaling moet gedaan worden in publiek ziekenhuis en dat dit vaker gebeurd uit het platte 

land. De arts-adviseur houdt met de corruptie in Marokko, die de toegankelijkheid van medische zorgen 

in Marokko sterk beperkt, geen rekening. 

 

- 4.6.6. De verzoekster besluit dan ook, gelet op het bovenstaande, dat er onvoldoende rekening 

gehouden is met haar individuele situatie waardoor de toegang naar de medische zorgen in concreto 

onvoldoende onderzocht werd. De arts-adviseur houdt immers geen rekening met het feit dat het 

RAMED-systeem niet alle vereiste zorgen voor de verzoekster dekt, daarnaast is er geen terugbetaling 

voorzien voor de inname van medicijnen buiten een hospitalisatie context. Tenslotte houdt de arts-

adviseur geen rekening met de wijdverspreide corruptie in Marokko die bijkomende financiële drempels 

met zich meebrengt en de effectieve toegang tot behandeling verminderd. Gelet op het bovenstaande is 

de toegankelijkheid van de noodzakelijke zorgen niet in concreto onderzocht en is de motivering in 

bestreden beslissing gebaseerd op een onzorgvuldige feitenvinding. 
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4.7. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft bij het nemen van de bestreden beslissing zowel het 

zorgvuldigheidsbeginsel als de materiële motiveringsplicht geschonden. Enerzijds is de actuele 

aandoening van verzoekster niet in concrete onderzocht én getoetst aan de nodige beschikbaarheid van 

zorgen in het land van herkomst. Anderzijds is de toegankelijkheid van de zorgen, als deze al 

beschikbaar zouden zijn, niet in concreto onderzocht. De bestreden beslissing die genomen werd in 

toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet dient derhalve vernietigd te worden.” 

 

2.2. Verzoekster voert in een eerste onderdeel aan dat de arts-adviseur onterecht heeft vastgesteld dat 

de behandeling van haar oogaandoening werd gestaakt.  

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster op 20 september 2017 in toepassing van artikel 9ter 

gemachtigd wordt tot een verblijf van één jaar omwille van een complexe oogproblematiek. De Raad 

stelt vast dat uit het standaard medisch getuigschrift (SMG) van 23 juli 2018 niet blijkt dat verzoekster 

nog behandeld wordt voor een aandoening aan de ogen. Onder de rubriek “C/ Actuele behandeling en 

datum van opstarten van de behandeling van de aandoeningen vermeld onder rubriek B :” wordt geen 

behandeling vermeld voor een aandoening aan de ogen.  

 

Verzoekster verwijst naar het SMG van dokter Art van 23 juli 2018. Meer bepaald verwijst zij naar diens 

antwoord op de vraag D (de gevolgen van een stopzetting van de behandeling). De in dit antwoord 

omschreven gevolgen van een eventuele stopzetting van de behandeling vormen echter geen bewijs 

van de gevolgde behandeling door verzoekster. Ook waar verzoekster verwijst naar een bijlage van 18 

mei 2018 bij voornoemd SMG, dient te worden opgemerkt dat daarin naar een voorziene behandeling 

wordt verwezen, doch dat daaruit niet blijkt of deze ook daadwerkelijk gevolgd werd/wordt. Zo de 

mogelijke noodzaak van een behandeling daaruit eventueel zou kunnen blijken, dan nog bewijst dit niet 

dat zij deze behandeling ook onderging. Hetzelfde geldt voor de verwijzing naar de eerder voorgelegde 

medische attesten van Dr. Vereecken. In ieder geval dient te worden herhaald dat het SMG geen 

behandeling vermeldt onder rubriek C. Nochtans dient overeenkomstig artikel 9ter, §1 van de 

Vreemdelingenwet het SMG verplicht de ziekte, haar graad van ernst en de “noodzakelijk geachte 

behandeling” te vermelden. Waar verzoekster verwijst naar een getuigschrift gezichtsonderzoek van de 

FOD Sociale Zekerheid van 20 juli 2018, dient te worden opgemerkt dat uit het administratief dossier 

niet blijkt dat dit attest werd overhandigd aan het bestuur vooraleer de beslissing werd genomen. Van 

het bestuur kan niet verwacht worden rekening te houden met stukken die haar niet ter kennis werden 

gebracht. 

 

Verzoekster toont met haar kritiek niet aan dat de bevinding van de arts-adviseur, dat de behandeling 

van haar oogaandoening werd gestaakt, onjuist is. Bovendien blijkt uit wat volgt ook dat de arts-adviseur 

voor deze oogproblematiek niettemin is nagegaan of deze in Marokko beschikbaar en toegankelijk is. 

 

In een tweede onderdeel bekritiseert verzoekster de motieven aangaande de beschikbaarheid en de 

toegankelijkheid. 

 

Wat betreft het betoog, dat de arts-adviseur onterecht heeft vastgesteld dat de behandeling van haar 

oogaandoening werd gestaakt, volstaat een verwijzing naar het eerste onderdeel. 

 

Verzoekster betoogt voorts dat de opvolgingsmogelijkheden in het land van herkomst niet getoetst 

werden met oog op haar specifieke situatie. Deze kritiek kan niet gevolgd worden. In het medisch advies 

wordt een analyse gemaakt aangaande de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de benodigde 

medische zorgen, zijnde de nodige medicatie en de noodzakelijke opvolging door specialisten, in 

concreto voor de specifieke aandoeningen die verzoekster heeft. Verzoekster komt niet verder dan de 

kritiek dat dit te algemeen en niet specifiek is en dat dit onzorgvuldig is. Met betrekking tot de nood aan 

mantelzorg voert verzoekster aan dat zij zich niet akkoord kan verklaren met de motivering van de arts-

adviseur inzake de beschikbaarheid van thuiszorg in Marokko. Zij verwijst in dit verband naar een 

verminderde zelfredzaamheid en een beslissing daaromtrent van 8 november 2018. Daargelaten de 

vraag of voornoemd document de onjuistheid van de motivering over de thuiszorg in Marokko aantoont 

moet worden opgemerkt dat van het bestuur niet verwacht kan worden dat zij rekening houdt met 

stukken die dateren van na de bestreden beslissing. Verzoekster kan niet van de Raad verwachten om 

zelf een beslissing te nemen op basis van deze nieuwe stukken. De Raad stelt vast dat de arts-adviseur 

zelf tot de conclusie komt dat verzoekster “nood (heeft) aan mantelzorg voor controle en toediening van 

haar medicatie”. Verzoekster laat echter volgende vaststelling ongemoeid: “Opgemerkt dient te worden 

dat betrokkene met haar huidige pathologie geregeld zelfstandig naar België kwam voor 2016. In het 

dossier zijn er ook geen argumenten dat de klinische toestand sindsdien sterk achteruitgegaan is.” 
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Verzoekster betoogt dat de verwerende partij gebruik maakt van een niet-publieke databank. Ten 

aanzien van de niet-publiek toegankelijke gegevens van de MedCOl databank dient opgemerkt te 

worden dat de documenten uit genoemde databank zich in het administratief dossier bevinden en dat 

verzoekster deze op eenvoudig verzoek had kunnen consulteren. Verzoekster had dus de kans de 

stukken in te kijken indien zij dit wenste. Ondanks het feit dat de informatie uit de MedCOl databank niet 

publiek toegankelijk is, zoals, in het advies bij de bestreden beslissing overigens uitdrukkelijk wordt 

aangegeven, kon verzoekster kennis nemen van de specifieke stukken waarop de arts-adviseur zich 

heeft gebaseerd in zijn onderzoek naar de beschikbaarheid van de noodzakelijke zorgen voor de ziekte 

waaraan verzoekster lijdt. De arts-adviseur mag verwijzen naar informatie uit deze niet-publieke 

databank. In zoverre verzoekster zou menen dat een verwijzing naar een niet-publieke databank niet 

volstaat, kan er op gewezen worden dat in het advies zelf in voetnoot wordt verduidelijkt wat het 

MedCOl project inhoudt en hoe informatie wordt verschaft over de beschikbaarheid in het land van 

herkomst. 

 

Vervolgens betoogt verzoekster dat de arts-adviseur onterecht besluit dat zij een beroep kan doen op 

het RAMED systeem, doch dat zulks enkel de terugbetaling van zorgen in het kader van een 

hospitalisatie betreft. In dit verband wordt vastgesteld dat uit de artikelen 121, 122 en 123 van de 

Marokkaanse wet nr. 65-00 "portant code de la couverture médicale de base" die verzoekster citeert, 

iets anders blijkt. Artikel 123 van deze wet, bepaalt: "La prise en charge totale ou partielle au titre des 

prestations citées a fertiele 121 ci-dessus ne peut intervenir que pour les maladies et blessures 

nécessitant l'hospitalisation, des soins ou des examens pratiqués dans les höpitaux publics, 

établissements publics de santé et services sanitaires de l'Etat.“ Eigen vertaling: "De gehele of 

gedeeltelijke tenlasteneming van de prestaties vermeld in artikel 121 hierboven gebeurt slechts voor 

ziektes en verwondingen waarvoor een hospitalisatie nodig is, zorgen verstrekt of onderzoeken verricht 

in publieke hospitalen, openbare gezondheidsinstellingen en gezondheidsdiensten van de Staat". Hieruit 

blijkt dat verschillende zorgen worden terugbetaald, met name zowel aandoeningen en verwondingen 

waarvoor hospitalisatie nodig is, als zorgen verstrekt en onderzoeken verricht in een publiek hospitaal, 

in openbare gezondheidsinstellingen en in gezondheidsdiensten van de staat. Verzoekster kan dus niet 

worden gevolgd dat enkel zorgen worden terugbetaald bij hospitalisatie van de patiënt: uit de tekst van 

het hierboven vermelde artikel 123 blijkt dat ook zorgen worden terugbetaald die worden verstrekt in 

publieke hospitalen, in openbare gezondheidsinstellingen en in gezondheidsdiensten van de staat. Zij 

kan dus een gespecialiseerde arts raadplegen tewerkgesteld in een publiek hospitaal zonder dat 

hospitalisatie vereist is. Verzoeksters betoog dat de terugbetaling door het RAMED systeem niet 

mogelijk is, mist dus feitelijke grondslag. Waar verzoekster uit deze "code de la couverture médicale de 

base" lijkt te besluiten dat ook haar medicatie enkel bij hospitalisatie verzekerd zou zijn, kan worden 

verwezen naar voorgaande uiteenzetting over haar misvatting omtrent deze tekst en naar het feit dat er 

in het medisch advies wordt aangetoond dat de voor haar noodzakelijke geneesmiddelen beschikbaar 

zijn én op de lijst met terugbetaalde medicatie staan. Verzoekster toont de onjuistheid van deze 

vaststellingen niet aan. 

 

De ambtenaar-geneesheer stelt daarnaast ook, met betrekking tot de toegankelijkheid van de medische 

zorgen, dat er in Marokko een systeem bestaat van solidariteit voor de economisch zwakkeren 

(RAMED) dat uit het systeem valt van verplichte ziekteverzekering (AMO). Verzoekster maakt niet 

aannemelijk waarom deze systemen haar niet zouden toelaten aanspraak te maken op de vereiste 

medische zorg. Zij wijst op een rapport van de Oxford Business Group waaruit blijkt dat een groot deel 

van de bevolking nog niet is verzekerd en de infrastructuur en het aantal medisch personeel onder het 

RAMED systeem in rurale gebieden nog steeds gebrekkig zijn. Door erop te wijzen dat 40% van de 

bevolking nog niet verzekerd is, toont verzoekster niet aan dat zij in haar specifieke geval geen beroep 

zal kunnen doen op het RAMED systeem, noch dat zij niet voor haar zorgen niet naar een stad zou 

kunnen gaan of zich daar eventueel te vestigen. 

Ten slotte wijst verzoekster nog op de hoge graad van corruptie in Marokko. Dit blijkt uit de gevoegde 

informatie inderdaad het geval te zijn, zodat kan aangenomen worden dat dit een bijkomende financiële 

drempel kan uitmaken, doch niet dat dit dermate ernstig is dat er moet vanuit gegaan worden dat een 

persoon die lijdt aan de aandoeningen van verzoekster, in Marokko geen toegang zou hebben tot een 

adequate behandeling en bijgevolg een reëel risico loopt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling. In de aanvraag was niet gewezen op de problematiek van corruptie in de gezondheidszorg 

in Marokko, zodat het geen onzorgvuldigheid uitmaakt dat de arts-adviseur hier geen specifiek 

onderzoek naar heeft gedaan. Verzoekster beperkt zich tot de bewering dat zij niemand meer heeft in 

haar herkomstland, doch toont dit niet aan. Zij toont dus niet aan dat zij niemand anders zou hebben in 

Marokko om haar bij te staan. Zij maakt evenmin aannemelijk dat zij niet zou kunnen reizen, te meer nu 

uit het attest dat door haar werd voorgelegd het tegendeel blijkt. 
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Een schending van de opgeworpen bepalingen en beginselen van behoorlijk bestuur wordt niet 

aannemelijk gemaakt. 

 

Het enig middel is niet gegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

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

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

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

door de verwerende partij. 

 

4. 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 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeven juni tweeduizend negentien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 


