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 nr. 108 057 van 8 augustus 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

 

  tegen: 

 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 29 juli 2013 heeft 

ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 

22 juli 2013. 

 

Gelet op de artikelen 39/77 en 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 5 augustus 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

8 augustus 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. de MOFFARTS. 

 

 Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KALIN loco advocaat E. 

STESSENS en van attaché S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de gegevens van de zaak 

 

De bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“A. Feitenrelaas  

 

U verklaart de Marokkaanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn van Casablanca. Op de 

leeftijd van 14 jaar zou u het ouderlijk huis verlaten hebben omdat uw stiefvader u sloeg. U zou 

gedurende drie jaar op verschillende plekken in Marokko geleefd hebben. Op de leeftijd van 17 jaar zou 

u Marokko verlaten hebben en in 1990 zou u in België zijn aangekomen. In 2000 zou u een 

regularisatieaanvraag hebben ingediend die werd goedgekeurd, echter na één jaar zou deze weer zijn 

ingetrokken. U zou uw werk verloren zijn en op straat beland zijn. U zou met de nieuwe wet een tweede 

regularisatieaanvraag hebben ingediend maar deze werd door de Dienst Vreemdelingenzaken 

geweigerd.  
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U werd tussen 2007 en 2011 verschillende malen veroordeeld door de Correctionele Rechtbank 

(van zowel Antwerpen als Turnhout) wegens diefstal, diefstal met geweld of bedreiging en wegens bezit 

van verdovende middelen.  

 

Op 28 maart 2013 werd u in België aangehouden en opgesloten in de gevangenis naar aanleiding 

van een inbreuk op de wetgeving drugs. U bleef onafgebroken in de gevangenis tot u op 3 juni 2013 

werd weerhouden door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).  

 

Op 26 juni 2013 werd uw repatriëring naar Marokko voorzien. U weigerde en werd overgebracht naar 

het gesloten centrum van Merksplas waar u op 1 juli 2013 uw eerst asielaanvraag indiende.  

 

B. Motivering  

 

Na het gehoor door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) 

dient te worden opgemerkt dat u niet in aanmerking komt voor de toekenning vluchtelingenstatus, noch 

voor het bekomen van de subsidiaire beschermingsstatus en wel om volgende redenen.  

 

Er dient te worden opgemerkt dat u pas op 1 juli 2013 een eerste asielaanvraag hebt ingediend na 

meer dan 23 jaar verblijf in Europa en dit nadat de Belgische autoriteiten u op 26 juni 2013 naar 

Marokko wilden repatriëren. Gepeild naar uw ‘laattijdige’ asielaanvraag werpt u op dat u het niet nodig 

achtte om asiel aan te vragen aangezien u in het verleden regularisatie had aangevraagd 

(gehoorverslag CGVS, p.  2). Verder gepolst naar de exacte reden van uw asielaanvraag haalt u enkel 

aan dat u tevergeefs verschillende regularisatieprocedures hebt doorlopen (gehoorverslag CGVS, p. 2 + 

zie info in het blauwe map). Het is aldus duidelijk dat u uw asielaanvraag heeft ingediend enkel en alleen 

met het oog op het voorkomen van een terugleiding naar uw land van herkomst en niet omwille van 

redenen overeenkomstig de Conventie van Genève.  

 

Gevraagd wat uw vrees bij terugkeer naar Marokko is, verwijst u enkel naar socio-economische 

feiten, namelijk schrik om geen huis te hebben en geen familie (gehoorverslag CGVS, p. 2). U zou in der 

tijd het ouderlijk huis hebben verlaten omwille van familiale problemen. U haalt verder aan dat u in 

Marokko niet zou kunnen werken omwille van medische klachten (gehoorverslag CGVS, p. 2) doch dient 

er te worden aangestipt dat u hier in België zonder enig probleem heeft kunnen werken zowel in het 

begin met Marokkanen als later voor een Belgisch bedrijf (gehoorverslag CGVS, p. 2).  

 

Er dient te worden vastgesteld dat het door u aangehaalde vrees bij terugkeer niet ressorteert onder 

één van de criteria van de Conventie van Genève. U hebt het land niet verlaten omdat u werd 

vervolgd omwille van uw politieke overtuiging, uw religie, uw nationaliteit, uw ras of omdat u tot een 

bepaalde sociale groep zou behoren, maar omwille van familiale en economische redenen 

(gehoorverslag CGVS, p. 2).  

 

Gezien bovenstaande observaties dient er te worden geconcludeerd, en zoals reeds werd 

opgemerkt, dat het door u aangehaalde asielmotief niet ressorteert onder de Conventie van Genève. 

Evenmin zijn er redenen om u de status van subsidiaire bescherming toe te kennen op basis van art. 

48/4, §2, b van de gecoördineerde Vreemdelingenwet. U heeft immers gezien bovenstaande 

vaststellingen niet aannemelijk gemaakt dat er in uw hoofde een reëel risico bestaat op ernstige schade 

wegens foltering, of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in het geval u zou 

terugkeren naar uw land van herkomst, te meer u uitdrukkelijk stelt dat u in Marokko nooit problemen 

gekend hebt met uw autoriteiten (gehoorverslag CGVS, p. 3).  

 

Wat betreft uw medische problemen dient er te worden opgemerkt dat u uzelf reeds in het 

verleden tevergeefs een medische regularisatie hebt ingediend (zie Vragenlijst dd. 02/07/2013).  

 

Gezien bovenstaande vaststellingen kan u de vluchtelingenstatus niet worden toegekend noch 

de subsidiaire beschermingsstatus.  

 

Het door u neergelegde Marokkaans paspoort en Marokkaanse identiteitskaart tijdens 

uw regularisatieprocedure (gehoorverslag CGVS, p. 3 + zie blauwe mapje) hebben enkel betrekking op 

uw identiteit en uw nationaliteit, gegevens die hier niet ter discussie staan.  

 

C. Conclusie  
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Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de 

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking 

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.” 

  

2. Over de gegrondheid van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (hierna: wet van 29 

juli 1991), van artikel 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet) en artikel 8 

juncto artikel 14 van het EVRM. 

 

Wat de aangehaalde schending van artikel 8 juncto artikel 14 van het EVRM betreft stelt de Raad vast 

dat de verzoekende partij dit niet nader bepaalt. Krachtens artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de 

vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op straffe van nietigheid een uiteenzetting van de feiten en 

de middelen bevatten die ter ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Onder ‘middel’ in de zin 

van deze bepaling moet worden verstaan de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden 

rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing werd geschonden (RvS 

1 oktober 2006, nr. 135.618). Het komt de Raad niet toe te raden naar de wijze waarop een rechtsregel 

geschonden is. Derhalve is dit onderdeel van het middel onontvankelijk. 

 

Verzoeker brengt kritiek uit op de inhoud van de motivering, zodat de schending van de materiële 

motiveringsplicht wordt aangevoerd en het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht.  

 

Waar verzoekende partij aanvoert dat er een schending voorligt van de zorgvuldigheidsplicht vermits er 

– gelet op de snelheid waarmee het interview werd afgenomen – niet diep zou zijn ingegaan op haar 

vluchtmotieven, wijst de Raad er op dat de duur van het gehoor geen indicatie uitmaakt van de 

grondigheid en volledigheid ervan. Verzoekende partij specificeert evenmin welke bijkomende vragen 

haar inziens nog gesteld moesten worden en welke asielmotieven door verwerende partij niet in 

overweging werden genomen.  

Aan het einde van het gehoor van de verzoekende partij is bovendien uitdrukkelijk gevraagd of zij nog 

iets toe te voegen had aan haar relaas, waarop zij louter verwees dat zij pijn heeft aan haar been als het 

koud is en vroeg hiermee rekening te houden.  

De Raad stelt ook vast dat de advocaat van de verzoekende partij die op het einde van het gehoor het 

woord kreeg geen opmerkingen gemaakt heeft over de duur of het verloop van het gehoor. De Raad 

besluit dan ook dat de duur van het gehoor geenszins door verzoekende partij als verklaring voor het 

niet overtuigend karakter van de essentiële elementen van het asielrelaas als bewijs van haar 

hoedanigheid van vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet of dat zij in aanmerking 

komt voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet kan gelden.  

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij zich beperkt tot het herhalen van eerder tijdens het gehoor 

voor het Commissariaat-generaal gegeven verklaringen en het ontkennen van de motieven van de 

bestreden beslissing. Het louter herhalen van de asielmotieven is echter niet van aard om de motieven 

van de bestreden beslissing te ontkrachten. Het komt aan de verzoekende partij toe om de motieven 

van de bestreden beslissing met concrete argumenten in een ander daglicht te stellen. Daar waar de 

verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing herhaalt en ontkent kan de Raad afleiden 

dat zij het niet eens is met de bestreden beslissing, maar dit is geen weerlegging van deze motieven en 

ook geen dienstig verweer. De Raad schaart zich achter de motieven van de bestreden beslissing.  

 

De bewering van de verzoekende partij als zou de bestreden beslissing niet vermelden welke de 

redenen zijn waarom de subsidiaire beschermingsstatus wordt geweigerd mist feitelijke grondslag. Uit 

de bestreden beslissing blijkt dat de commissaris-generaal op basis van het geheel van de motieven in 

de bestreden beslissing heeft besloten tot de niet toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. 

Het feit dat deze motieven geheel of gedeeltelijk gelijklopend zijn met de motieven die de weigering van 

de vluchtelingenstatus ondersteunen, betekent niet dat de beslissing omtrent de subsidiaire 

beschermingsstatus niet afdoende gemotiveerd zou zijn. 

 

De verzoekende partij heeft haar asielrelaas niet aannemelijk kunnen maken. Dienvolgens kan er 

evenmin geloof worden gehecht aan de aangehaalde vrees voor vervolging overeenkomstig de criteria 

van het vluchtelingenverdrag waardoor zij zich zodoende ook niet langer kan steunen op de elementen 

aan de basis van haar relaas teneinde aannemelijk te maken dat zij in geval van een terugkeer naar 
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haar land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, 

a) en b) van de vreemdelingenwet. De verzoekende partij brengt geen elementen aan waaruit zou 

moeten blijken dat er in haar land van herkomst sprake is van ernstige bedreiging van het leven of de 

persoon van burgers als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een internationaal of 

binnenlands gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet. 

Er zijn geen elementen in het rechtsplegingsdossier die de toekenning van een subsidiaire 

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet rechtvaardigen. 

Er zijn geen redenen voorhanden om de bestreden beslissing te vernietigen en aanvullende 

onderzoeksmaatregelen te bevelen op grond van artikel 39/2, §1, 2° van de vreemdelingenwet.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd. 

 

Artikel 2 

 

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op  acht augustus tweeduizend dertien door: 

 

dhr. G. de MOFFARTS, wnd. voorzitter,  

  toegevoegd rechter in vreemdelingenzaken 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT , griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT G. de MOFFARTS 

 


