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 nr. 257 460 van 30 juni 2021 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 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. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIE KAMER, 

 

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

14 december 2020 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 van 2 

oktober 2020 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 15 

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

van vreemdelingen ongegrond verklaard wordt. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 31 maart 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 april 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. VANDEWALLE, die loco advocaat B. SOENEN verschijnt 

voor verzoeker en van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 8 april 2015 deed verzoeker, van Marokkaanse nationaliteit, een aankomstverklaring te Gent (bijlage 

3). Hij werd tot 1 juli 2015 tot verblijf toegelaten. 

 

Op 30 december 2015 diende verzoeker 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 ongegrond verklaard wordt (hierna: de Vreemdelingenwet) een eerste aanvraag in om 

machtiging tot verblijf om medische redenen. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 

 

Op 2 juni 2016 verklaarde de gemachtigde de aanvraag van 30 december 2015 ontvankelijk. 

 

Op 28 maart 2017 bracht de arts-adviseur een medisch advies uit. 

 

Op 29 maart 2017 verklaarde de gemachtigde verzoekers medische regularisatieaanvraag ongegrond. 

Op diezelfde dag nam de gemachtigde de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13). Verzoeker stelde tegen beide beslissingen beroep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad), die bij arresten nrs. 192 728 en 192 729 van 28 

september 2017 die beroepen verwierp. 

 

Op 24 november 2017 diende verzoeker een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie, in de hoedanigheid van bloedverwant in neergaande lijn van zijn moeder van 

Belgische nationaliteit (bijlage 19ter). 

 

Op 22 mei 2018 weigerde de gemachtigde het verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 20).  

 

Op 16 september 2020 diende verzoeker een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf om 

medische redenen op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 2 oktober 2020 bracht de arts-adviseur het medisch advies uit. 

 

Op 2 oktober 2020 verklaarde de gemachtigde de aanvraag ontvankelijk doch ongegrond. 

 

Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 16.09.2020 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

 

L., H. (R.R.: […]) 

Geboren te O. Z. op […]1969 

Nationaliteit: Marokko  

Adres: […] Gent  

 

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 L. H., die echter niet weerhouden konden worden (zie 

verslag arts-adviseur d.d. 02.10.2020 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.  

 

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

medische toestand van betrokkene (Verzoeker haalt aan dat hij sinds 2015 in België verblijft en zich 

goed heeft ingeburgerd. Hij volgde een cursus inburgering, lessen Nederlands en 

maatschappijoriëntatie). Dat met de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 
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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.” 

 

Op 2 oktober 2020 legde de gemachtigde aan verzoeker ook een bevel op om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13). Tegen deze beslissing diende verzoeker ook een beroep in bij de Raad, gekend 

onder het nummer RvV X. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

In het eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, van 

artikel 62 van de Vreemdelingenwet, van de materiële en formele motiveringsplicht, van de artikelen 2 

en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, 

van artikel 3 van het EVRM en van de zorgvuldigheidsverplichting. Hij wijst tevens op een manifeste 

beoordelingsfout 

 

Hij licht het middel toe als volgt: 

 

“5.1.1. 

 

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 zijn. 

 

5.1.2. 

De bestreden beslissing steunt op het advies van de arts-adviseur dr. J. T. dat stelt : 

 

"conclusie 

De patiënt heeft een chronische voorkamerfibrillatie met klonter in zijn hart die niet opgelost ondanks 

antico. Tevens heeft hij een mitraliskunstklep. Deze situatie is een chronische, levenslange aandoening 

en dient levenslange, regelmatige bloedcontroles te krijgen? Dit lijkt absoluut niet te kunnen worden 

gegarandeerd in het land van herkomst. Helaas is omwille van medische grond geen repatriëring 

mogelijk." 

 

(zie het stuk 2) 

 

5.1.3. 

 

De verzoeker verblijft sinds 2015 in België. Hoewel hij zijn best doet om zijn verblijf te legaliseren 

werden zijn aanvragen tot verblijfsrecht op basis van medische redenen steeds ongegrond verklaard. 

 

De verzoeker geniet sinds 2015 frequente en hoogstnoodzakelijke behandelingen. Zowel 

medicamenteuze als fysische behandelingen. 

 

Zonder de voorgeschreven behandelingen en medicatie zal de verzoeker risico lopen op een 

onmenselijke en vernederende behandeling of op zijn minst slachtoffer worden van een aandoening die 

een risico inhoudt op schending van de fysieke integriteit. Dit wanneer de Belgische Staat wel degelijk 

op de hoogte was van deze situatie maar hier niets tegen ondernam. 

 

Uit de voorgelegde medische attesten kan immers worden afgeleid dat de verzoeker wel degelijk 

ernstige cardiologische klachten heeft en hiervoor moet worden behandeld.  

 

5.1.4. 
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De motivering van DVZ die stelt dat de verzoeker met het voorgelegde medische dossier niet kan 

aantonen dat hij aan een ziekte lijdt die een reëel risico inhoudt voor zijn leven of zijn fysieke integriteit 

of een risico inhoudt op een onmenselijke en vernederende behandeling in het land van herkomst. 

(zie het stuk 5) 

 

Hiermee kan de verzoeker niet eens zijn. 

 

Ook met de stelling dat de vergelijking van de kwaliteit van medische behandeling in Marokko met de 

Belgische gezondheidszorg geen grond kan zijn voor het inwilligen van het verzoekschrift 9ter, kan de 

verzoeker het hoegenaamd niet mee eens zijn. 

 

5.1.5. 

 

Bijlage 3C bij het medische attest van dr. L. V. zet uiteen dat de verzoeker samenwoont met zijn familie 

in België (zus en moeder). Zij zorgen voor hem en bieden hem de nodige extra zorgen en bijstand. 

Hoewel de verzoeker geen nood heeft aan mantelzorg door deze familieleden, kan wel worden gesteld 

dat zij een extra garantie kunnen bieden op een goede opvolging en inneming van medicatie. 

(zie het stuk 1) 

 

Het gezins- en familieleven kan tevens worden aangekaart: de verzoeker heeft het recht op basis van 

artikel 8 EVRM om te genieten van het familieleven. 

Door de medische problemen, stress en bijkomende problemen wat betreft het verblijfsrecht kan de 

verzoeker bij de familie terecht voor hulp en ondersteuning. 

Zo niet, zou de verzoeker aan al het voorgaande mentaal eronderdoor kunnen gaan. Het gaat hier dan 

niet over de directe gevolgen van hartfalen die de verzoeker lijdt, maar over indirecte gevolgen van deze 

falen die psychologische schade aanricht. 

 

Binnen de familie wordt er veel geholpen en wordt er gesteund op elkaar. Zo helpt de moeder van de 

verzoeker hem terwijl ze zelf hulpbehoevend is en lijdt aan spinaalkanaalstenose - artrose, maar ook 

omgekeerd is de verzoeker een goede hulp voor de moeder. 

 

Bij terugleiding naar Marokko zouden de beide partijen geen hulp meer hebben van elkaar, wat het 

leven met de medische problematieken moeilijker maakt. 

(zie het stuk 1, pg 3c) 

 

5.1.6. 

 

Uit het uiteengezette kan er worden geconcludeerd dat de DVZ geen correcte motivering heeft gegeven 

die toegespitst is op de persoonlijke situatie van de verzoeker. 

 

Hier is bijgevolg sprake van een schending van het motiveringsprincipe. 

 

Dat de bestreden beslissing hierdoor vernietigd dient te worden.” 

 

In het eerste middel wijst verzoeker op het feit dat hij afkomstig is uit Marokko, hulpbehoevend is en in 

behandeling voor een medische aandoening. Hij citeert een passage uit het consultatieverslag van 

dokter J.T. van 9 mei 2020. In die passage stelt de arts dat verzoeker lijdt aan een chronische 

levenslange aandoening waarvoor hij levenslang regelmatige bloedcontroles moet krijgen. De specialist 

stelt dat dit absoluut niet lijkt gegarandeerd te kunnen worden in het land van herkomst. Hij leidt daaruit 

af dat helaas om medische redenen een repatriëring niet mogelijk is. Vervolgens wijst verzoeker op het 

standaard medisch getuigschrift van 16 juni 2020 van cardioloog J.T. waarin de arts stelt dat een 

levenslange gepaste behandeling noodzakelijk is evenals labocontrole aangezien anders er een risico is 

op een herseninfarct, darminfarct en hartdecompensatie binnen de twee à drie dagen waarbij de arts 

stelt dat hij reeds een patiënt met dezelfde problematiek heeft verloren. Vervolgens citeert verzoeker 

uitgebreid uit het standaard medisch getuigschrift van arts V. van 11 juni 2020. Daaruit leidt verzoeker af 

dat hij nood heeft aan regelmatige controles, zoals bloedcontroles, een antico-behandeling, cardio-

opvolging en de gepaste medicamenteuze behandeling. Volgens verzoeker zijn deze niet beschikbaar 

of niet toegankelijk in Marokko en heeft hij nood aan hulp van zijn familieleden. Verzoeker wijst verder 

naar de bijlage 3C bij het medisch attest van dr. V. waarin zij uiteen zet dat verzoeker samenwoont met 

zijn zus en moeder, die voor hem zorgen en hem de nodige bijstand bieden. Verzoeker erkent evenwel 

dat hij geen nood heeft aan mantelzorg door zijn familie, maar stelt dat zij een extra garantie bieden op 
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een goede opvolging en inneming van de medicatie. Verzoeker stipt aan dat hij in het licht van artikel 8 

van het EVRM recht heeft om te genieten van een gezinsleven. Hij wijst op de bijkomende stress door 

de problemen aangaande het verblijfsrecht en dat hij in combinatie met zijn medische problemen 

hieraan mentaal zou kunnen onderdoor gaan. Binnen de familie vindt verzoeker steun en staat hij zelf in 

voor de hulp aan zijn hulpbehoevende moeder. Bij terugkeer naar Marokko zou de wederzijdse hulp niet 

meer mogelijk zijn, wat het leven moeilijker maakt. Verzoeker concludeert dat de gemachtigde de 

motiveringsplicht heeft geschonden door de incorrecte motivering die niet is toegespitst op de 

persoonlijke situatie van verzoeker.  

 

Artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 en artikel 62, § 2 van de Vreemdelingenwet betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen bepalen dat bestuurshandelingen uitdrukkelijk 

moeten worden gemotiveerd. Zoals verzoeker aangeeft, impliceert dit dat de beslissing die ter kennis 

wordt gebracht de feitelijke en juridische redenen moet weergeven op grond waarvan de beslissing werd 

genomen, zodat de bestuurde kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen 

waarover hij beschikt. 

 

Verzoeker bespreekt de verschillende motieven in zijn middel waardoor hij aantoont de juridische en 

feitelijke overwegingen te kennen. De bestreden beslissing geeft duidelijk de redenen aan op grond 

waarvan de beslissing is genomen. Een schending van artikel 2 van de voornoemde wet van 29 juli 

1991 of van artikel 62, § 2 van de Vreemdelingenwet wordt in geen geval aangetoond. 

 

Artikel 3 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 schrijft voor dat de motivering in de akte de juridische 

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

motivering afdoende dient te zijn. Het begrip ‘afdoende’ impliceert dat de opgelegde motivering in rechte 

en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing (RvS 6 september 2002, nr. 

110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). De motivering moet in dit opzicht dus draagkrachtig zijn, 

hetgeen wil zeggen dat de motivering voldoende duidelijk, juist, niet tegenstrijdig, pertinent, concreet, 

precies en volledig moet zijn (RvS 31 augustus 2009, nr. 195.654). Verzoeker betwist dat de motivering 

afdoende is. 

 

Aangaande de opgeworpen schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, wijst de Raad erop dat 

voornoemd beginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissing op een zorgvuldige wijze voor te 

bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411, RvS 14 februari 

2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie 

bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin 

vervatte dienstige stukken. 

 

Het afdoende karakter van de motieven en het onderzoek naar het zorgvuldigheidsbeginsel gebeurt in 

het licht van de toepasselijke wetsbepaling, zijnde artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, waarvan 

verzoeker eveneens de schending aanvoert. 

 

Artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 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 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 en recente 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. 

 

[…] 

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 
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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.” 

 

Vooreerst stelt de Raad vast dat verzoeker nalaat in zijn eerste middel de aangehaalde schending van 

de materiële motiveringsplicht of de manifeste beoordelingsfout toe te lichten zodat niet blijkt op welke 

wijze de bestreden beslissing dit beginsel van behoorlijk bestuur schendt of waarin de manifeste 

beoordelingsfout bestaat. Dit onderdeel van het eerste middel is dan ook onontvankelijk. 

 

Vervolgens wijst de Raad erop dat de arts-adviseur niet ontkent dat verzoeker aan ernstige 

cardiologische klachten lijdt en dat hij daarvoor moet worden behandeld. De arts-adviseur erkent 

uitdrukkelijk dat verzoeker lijdt aan cardiologische klachten die een reëel risico kunnen inhouden voor 

zijn leven of fysieke integriteit indien zij niet adequaat behandeld en opgevolgd worden. De arts-adviseur 

is weliswaar van mening dat een dergelijk risico zich niet voordoet omdat de opvolging beschikbaar en 

toegankelijk is in het land van herkomst Marokko en in het land van verblijf Spanje. Om die reden meent 

de arts-adviseur dat er vanuit medisch standpunt geen bezwaar is tegen een terugkeer naar het 

herkomstland of naar het land van verblijf.  

 

Verzoeker citeert de passage uit het attest van de behandelende cardioloog die wijst op de nood aan 

levenslange en regelmatige bloedcontroles hetgeen volgens die specialist niet lijkt gegarandeerd te 

kunnen worden waardoor hij de repatriëring niet mogelijk acht. De arts-adviseur heeft met deze stelling 

rekening gehouden maar heeft gemotiveerd dat een tegenindicatie tot reizen niet kan weerhouden 

worden omdat de levenslange opvolging en bloedcontroles beschikbaar en toegankelijk blijken, zowel in 

Marokko als in Spanje. Uit de medCOI-informatie, die in het advies is opgenomen, blijkt dat in Marokko 

“laboratory research of blood; INR e.g. in case of acenocoumarol anticlotting” “available” is. Ook wat 

betreft Spanje motiveert de arts-adviseur dat Spanje een uitgebreid netwerk van ziekenhuizen, van 

verschillende strekkingen heeft, die hoog aangeschreven staan binnen Europa, zodat het zeer 

onwaarschijnlijk is dat verzoeker geen adequate opvolging in zijn land van verblijf Spanje kan krijgen. 

De gemachtigde stipt ook aan dat Spanje zeer goed georganiseerde verenigingen in het beroepsdomein 

van cardiologie en cardiovasculaire aandoeningen heeft. Hoe dan ook blijkt dat verzoeker in het gehele 

verzoekschrift niet is ingegaan op de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de noodzakelijke 

behandeling in het land waar hij een verblijfsrecht heeft, Spanje. De Raad acht deze motieven niet 

onafdoende of onzorgvuldig. Er  blijkt wel degelijk dat een onderzoek is gebeurd dat specifiek ingaat op 

de medische aandoeningen van verzoeker  

 

In een volgend onderdeel gaat verzoeker in op de bijlage 3 C bij het attest van dokter V. en de 

mantelzorg, die hij niet nodig heeft, maar die wel een extra garantie biedt op een goede opvolging en de 

inneming van medicatie. De Raad stelt vast dat de arts-adviseur heeft gemotiveerd dat mantelzorg uit 

medisch standpunt niet kan weerhouden worden omdat verzoeker zelf voor zijn moeder zorgt en de 

nood aan hulp in het dagdagelijkse leven niet wordt aangetoond in de meest recente verslagen. De 

Raad moet vaststellen dat verzoeker zelf erkent dat hij geen nood heeft aan mantelzorg. Ook al kan 

aangenomen worden dat het voor verzoeker minder moeilijk of aangenamer is dat hij de steun heeft van 

zijn zus en eventueel van zijn moeder, blijkt niet uit de voorgelegde stukken dat verzoeker bij gebrek 

aan die steun zou terecht komen in een situatie van een risico voor zijn leven of fysieke integriteit, noch 

in een situatie waarbij hij het risico loopt op een onmenselijke of vernederende behandeling. In het 

meest recente standaard medisch getuigschrift van 16 juni 2020 van de behandelende cardioloog wordt 

niet gesteld dat mantelzorg medisch vereist is en in het meest recente standaard medisch getuigschrift 

van 11 juni 2020 van dokter V. wordt bevestigd dat het verzoeker is die voor zijn zeer zorgbehoevende 

moeder zorgt. De motieven vinden aldus steun in de door verzoeker voorgelegde medische attesten. 

Waar verzoeker nog aanstuurt op ernstige mentale problemen indien hij geen steun zou hebben van zijn 

zus en moeder, blijkt dit niet uit de voorgelegde medische attesten. Ook in het attest 3 C, waar 

verzoeker naar verwijst, blijkt wel dat gewag wordt gemaakt van stress omwille van de verblijfssituatie, 

wederzijdse ondersteuning tussen de familieleden en financiële afhankelijkheid, doch hieruit kan geen 

dermate mentale afhankelijkheid worden afgeleid dat verzoeker in een situatie van een onmenselijke of 

vernederende behandeling dreigt terecht te komen. Het loutere feit dat de medische situatie mogelijks 

moeilijker wordt, zonder de wederzijdse steun, betekent niet dat de grens van de onmenselijke of 

vernederende behandeling wordt bereikt. 

 

De Raad acht de motieven van de arts-adviseur dan ook afdoende en wel degelijk zorgvuldig 

toegespitst op de persoonlijke situatie van verzoeker.  



  

 

 

RvV  X - Pagina 7 

 

Een schending van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet of van artikel 3 van het EVRM blijkt niet.  

 

Het eerste middel is deels onontvankelijk, deels ongegrond.   

 

In het tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, van 

artikel 62 van de Vreemdelingenwet, van de materiële en formele motiveringsverplichting, van de 

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

bestuurshandelingen, van artikel 3 van het EVRM, van artikel 25 van de Universele verklaring van de 

rechten van de mens (hierna: de UVRM) en van de zorgvuldigheidsplicht. Hij wijst eveneens op een 

manifeste beoordelingsfout. 

 

Verzoeker licht het tweede middel toe als volgt: 

 

“5.2.1. 

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. 

 

5.2.2. 

 

De bestreden beslissing steunt omtrent de beschikbaarheid inzake de zorgen en opvolging in het land 

van herkomst op het advies van de arts-adviseur dr. P. Y. 

(zie het stuk 6) 

 

Zoals blijkt uit de medische standaard getuigschriften van dr. V. en T. heeft de verzoeker risico's en 

noden. 

 

De noden kunnen niet naar behoren worden ingevuld in Marokko, daar de medische kwaliteit niet is 

zoals de behandeling die hij reeds mocht ontvangen sinds 2015. 

(zie de stukken 1-4) 

 

Deze vergelijking mag dan wel niet worden gemaakt, het kaart wel een probleem aan. 

 

De verzoeker zou bij terugleiding naar Marokko niet kunnen genieten van de vereiste hulpverlening 

waardoor hij onderworpen zou worden aan een mensonwaardige behandeling. 

 

Dit enerzijds door de Belgische Staat omdat deze hem, wetende dat hij met gezondheidsrisico's te 

kampen heeft, terug sturen naar Marokko waar de gepaste behandeling niet kan worden gegarandeerd 

en anderzijds omdat hij in Marokko zou worden blootgesteld aan de gevolgen van niet-correcte 

behandeling, zoals een hersen- of darminfarct of een hartdecompensatie. 

 

5.2.3. 

 

Er wordt tevens gesteld door de arts-adviseur dat cardiac surgery in Marokko al meer dan 20 jaar 

beschikbaar is. 

(zie stuk het 6) 

 

Verzoeker verwijst dat de medische opvolging en verzorging in zij situatie onmogelijk is en absoluut niet 

toegankelijk daar de weinige medische opvolging enkel maar in grootsteden beschikbaar is.  

 

Deze behandeling kan enkel worden geboden in Casablanca en in de stad Rabat. De verzoeker is 

immers van O. Z. afkomstig. 

 

De afstand tussen O. Z. en Casablanca bedraagt 408 km, wat betekent dat dit een autorit van 6 uur 

inhoudt. Het afleggen van deze afstand voor elke controle, zou ondragelijk zijn. 
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Ook de afstand tussen O. Z. en Rabat bedraagt 300 km. Ook hier is sprake van een te verre afstand om 

te kunnen genieten van de nodige behandeling. 

 

Nergens anders in Marokko kan de behandeling worden geboden. Dit betekent dat de verzoeker in 

Marokko zou verplicht worden te wonen in de buurt van een van beide steden. Dit zou immers een 

schending betekenen van zijn recht op vrijheid en vrije woonstkeuze. Het recht op gezins- en 

familieleven zou bovendien reeds geschonden zijn wanneer de verzoeker zou worden teruggestuurd 

naar Marokko en daarbovenop zouden er nogmaals grote vrijheidsbeperkingen worden vereist van hem. 

Deze beperkingen kunnen niet worden aanvaard en er kan bijgevolg geen sprake zijn van een redelijke 

toegang tot adequate behandeling. 

 

Wanneer de verzoeker dan toch zijn vrije woonstkeuze maakt en in zijn oorspronkelijke dorp zou wonen, 

zou een auto nodig zijn om de afstanden af te leggen. De verzoeker heeft immers de nodige gelden niet. 

 

De verzoeker lijdt aan een medische aandoening en kan bijgevolg niet naar behoren werken. Dit 

betekent dat hij de gelden niet heeft om enerzijds een auto aan te schaffen, noch de kosten te dragen 

van het openbaar vervoer voor de ritten naar de Rabat of Casablanca. De ritten zouden dan wel minder 

kosten dan de aankoop van een wagen, het zou na verloop van tijd ook een hoog prijskaartje 

genereren. 

 

Vervolgens wordt opgeworpen dat de nodige medicatie wel aanwezig is in Marokko. Er wordt immers 

met geen woord gerept over de kostprijs of waar deze kan worden verkregen. Het lijkt dan ook 

onaanvaardbaar en tevens onmogelijk voor de verzoeker om hoge bedragen te betalen om zijn 

levensnoodzakelijke medicatie te kunnen verkrijgen. 

 

Hieruit kan worden afgeleid dat de toegang tot de medische behandeling niet toegankelijk blijkt. 

 

5.2.4. 

 

De beslissing en het advies inzake de beschikbaarheid en toegankelijkheid tot de medische zorgen in 

Marokko zijn bijgevolg stereotiep en misleidend. 

Ze zijn niet toegepast op de individuele, persoonlijke situatie van de verzoeker. 

 

De beslissing dient derhalve vernietigd te worden.” 

 

In het tweede middel gaat verzoeker in op de formele motiveringsplicht en de beschikbaarheid en 

toegankelijkheid van de noodzakelijke behandeling.  

Hij stelt dat zijn noden niet naar behoren kunnen worden ingevuld in Marokko omdat de medische 

kwaliteit niet is zoals de behandeling die verzoeker in België krijgt sedert 2015. Verzoeker erkent dat die 

vergelijking niet mag worden gemaakt, toch kaart het volgens hem een probleem aan. Verzoeker stelt 

dat de behandeling in Marokko ongepast is en hij er zou blootgesteld worden aan de gevolgen van niet-

correcte behandeling zoals een hersen- of darminfarct of een hartdecompensatie. Nu de medische 

behandeling enkel in grootsteden beschikbaar is, is de behandeling voor hem absoluut niet toegankelijk. 

Verzoeker stipt aan dat de afstand tussen zijn plaats van afkomst en Casablanca of Rabat waar de 

behandeling beschikbaar is veel te ver is (respectievelijk 408 en 300 km), dat hij niet het geld heeft om 

een wagen aan te schaffen, noch om de kosten van het openbaar vervoer te dragen om zich naar die 

steden te begeven en dat de mogelijkheid om zich te vestigen in de buurt van beide steden een 

schending inhoudt van zijn recht op vrijheid en vrije woonstkeuze. Tot slot stelt verzoeker eveneens dat 

de kostprijs voor de medicatie en de plaats waar de medicatie kan verkregen worden niet duidelijk zijn 

en het onaanvaardbaar is dat verzoeker hoge bedragen moet betalen om zijn levensnoodzakelijke 

medicatie te kunnen verkrijgen. Opnieuw stelt verzoeker dat het advies over de beschikbaarheid en 

toegankelijkheid niet toegepast is op de persoonlijke situatie van verzoeker en dat dit advies stereotiep 

en misleidend is.   

 

Opnieuw stelt de Raad vast dat verzoeker in dit tweede middel nalaat concreet in te gaan op de 

aangevoerde schending van artikel 25 van de UVRM en van het zorgvuldigheidsbeginsel. Hij licht ook 

niet toe waaruit de manifeste beoordelingsfout bestaat. Dit onderdeel van het tweede middel is dan ook 

onontvankelijk. 
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Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 en van artikel 62, § 2 

van de Vreemdelingenwet blijkt dat de motieven aangaande de beschikbaarheid en toegankelijkheid van 

de noodzakelijke behandeling duidelijk worden toegelicht in het advies van de ambtenaar-geneesheer, 

zodat verzoeker er kennis heeft van kunnen nemen. Een schending van artikel 2 van de wet van 29 juli 

1991 of van artikel 62, § 2 van de Vreemdelingenwet blijkt aldus niet. 

 

Verzoeker acht evenwel de motieven niet afdoende, zodat wederom een eventuele schending van 

artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 in het licht van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet wordt 

onderzocht.  

 

Waar verzoeker wijst op het feit dat de kwaliteit van de behandeling in Marokko niet gelijkaardig is aan 

de kwaliteit van de behandeling in België, erkent hij zelf reeds dat “die vergelijking niet mag worden 

gemaakt”. Inderdaad, de arts-adviseur heeft dienaangaande in het advies terecht gesteld dat moet 

onderzocht worden of het (gezondheids)systeem de aanvrager in staat stelt om de vereiste zorgen te 

bekomen. Het gaat er inderdaad niet om zich ervan te verzekeren dat het kwaliteitsniveau van dit 

systeem vergelijkbaar is met het systeem dat in België bestaat aangezien deze vergelijking tot gevolg 

zou hebben dat een verblijfsrecht zou moeten toegekend worden aan elke persoon wiens systeem voor 

de toegang tot zorgverlening van minder goede kwaliteit zou zij dan het systeem in België. Dit zou niet 

in overeenstemming zijn met de belangrijkste doelstelling van de verificaties op vlak van de toegang tot 

zorgverlening, namelijk zich ervan verzekeren dat de zorgverlening in het herkomstland of het land waar 

hij verblijft toegankelijk is voor de aanvrager.  

 

Verzoeker stelt evenwel niet alleen dat de kwaliteit van de behandeling minder is in Marokko, maar 

eveneens dat hij niet op de noodzakelijke hulpverlening kan beroep doen in Marokko, zodat hij kan 

worden onderworpen aan een mensonwaardige behandeling. Verzoeker meent dat hij zal worden 

blootgesteld aan de gevolgen van een niet-correcte behandeling, zoals een hersen- en darminfarct of 

een hartdecompensatie. 

 

De Raad kan verzoeker dienaangaande niet volgen. Zoals blijkt uit het standaard medisch getuigschrift 

van cardioloog J.T. van 16 juni 2020 waarschuwt deze voor een herseninfarct, darminfarct of 

hartdecompensatie in geval de behandeling wordt stopgezet. Echter de arts-adviseur heeft onderzocht 

op basis van relevante en actuele medCOI informatie of de noodzakelijke behandeling in Marokko 

beschikbaar en toegankelijk is. De arts kwam tot de conclusie dat de noodzakelijke medisch zorg in het 

kader van de opvolging voor de kunstklep, “VFK” en antistolling beschikbaar is in Marokko en in Spanje. 

Ze vervolgt dat opvolging door een cardioloog, eventueel mogelijkheid tot klepchirurgie en toegang tot 

een cardiochirurg beschikbaar zijn. De controle van de antistolling en echocardiografie is beschikbaar 

en de noodzakelijke medicatie onder de vorm van Bisoprolol, Perindopril, Enalapril, Simvastatine, 

Pantoprazole, Omeprazole en furosemide zijn beschikbaar. Verzoeker betwist de toegankelijkheid van 

de nodige behandeling omdat die enkel in de grootsteden beschikbaar is, zoals in Casablanca en 

Rabat. Uit de medCOI informatie opgenomen in het advies, blijkt inderdaad dat er wordt gesteld dat 

hartchirurgie reeds twintig jaar beschikbaar is in Rabat en Casablanca, waarbij verwezen wordt naar 

specifieke ziekenhuizen in die grote steden. Het feit dat verzoeker mogelijks oorspronkelijk afkomstig is 

van een plaats die vrij ver af ligt van deze steden, houdt inderdaad niet in dat verzoeker aannemelijk 

maakt dat hij zich niet in de buurt van die steden kan vestigen indien nodig. Het feit dat dit mogelijks zijn 

vrije woonstkeuze beperkt, geldt voor iedereen die omwille van zijn gezondheidssituatie in de nabijheid 

van een ziekenhuis dient te wonen. Bezwaarlijk kan in artikel 9ter van de Vreemdelingenwet gelezen 

worden dat de vrije woonstkeuze zou moeten gevrijwaard worden. Wel is het relevant na te gaan of er 

geen onredelijke obstakels zijn voor verzoeker om zich naar de desbetreffende ziekenhuizen te begeven 

of zich in de buurt te vestigen. Verzoeker maakt dit met zijn verklaringen aangaande vrije woonstkeuze 

of dat hij de middelen niet heeft om zich een wagen aan te schaffen of de kosten van het openbaar 

vervoer te dragen niet aannemelijk. Ook al blijkt uit verschillende voorgelegde medische attesten dat 

verzoeker geen zware fysieke arbeid kan doen, heeft de arts-adviseur een punt dat geen bewijs van 

algemene arbeidsongeschiktheid voorligt. Bijkomend heeft de arts-adviseur uitgebreid gemotiveerd over 

de gezondheidssystemen in Marokko, zijnde “Ramed” voor de medische basisbehoeften en “Assurance 

Maladie Obligatoire” waardoor werknemers en gepensioneerden uit de private en publieke sector 

worden gedekt. Economisch zwakkere mensen kunnen een beroep doen op het Ramed-systeem en 

mensen die onder AMO vallen kunnen behandelingen en medicijnen terugbetaald krijgen, waarbij de 

terugbetaling varieert tussen de 70 en 100 %. Er wordt gesteld dat begunstigden van Ramed, zoals 

volwassenen zonder familie, gratis toegang krijgen tot eerste, tweede- en derdelijnszorg in publieke 

ziekenhuizen, als ze eerst langsgaan in hun gezondheidscentrum, men geen begunstigde is van AMO 

en men onvoldoende inkomsten heeft om de medische uitgaven te dekken. Verzoeker laat alle motieven 
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aangaande deze sociale zekerheidssystemen onbesproken in zijn betoog. Hetzelfde kan aangehaald 

worden wat betreft het betoog van verzoeker over de hoge bedragen die hij denkt te moeten betalen 

voor zijn levensnoodzakelijke medicatie. Waar nog in de bijlage 3 C wordt aangehaald dat verzoeker 

financieel afhankelijk is van zijn familieleden, is de Raad van oordeel dat financiële steun ook op afstand 

kan worden verder gezet. 

Verzoeker heeft een punt waar hij stelt dat in het advies niet wordt aangegeven waar de noodzakelijke 

medicatie kan worden verkregen, doch de Raad meent dat het in de mogelijkheden ligt van verzoeker 

zich daaromtrent in Marokko of in Spanje te informeren.  

 

Anders dan verzoeker aanvoert, volgt de Raad dan ook niet dat de gemachtigde op een stereotiepe of 

misleidende wijze heeft gemotiveerd aangaande de toegankelijkheid van de noodzakelijke medische 

zorgen. Er blijkt verder wel degelijk een motivering die rekening houdt met de persoonlijke situatie van 

verzoeker. 

 

Het weze herhaald dat verzoeker in zijn betoog volledig voorbijgaat aan de motieven over diens 

verblijfsrecht in Spanje en de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de noodzakelijke behandeling 

aldaar. 

 

Een schending van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet of 

van artikel 3 van het EVRM blijkt niet. 

 

Het tweede middel is ook deels onontvankelijk, deels ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

Verzoeker 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.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

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

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig juni tweeduizend eenentwintig door: 

 

mevr. A. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 

 

 

 

 

  

 


