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nr. 126 138 van 24 juni 2014

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 11 juni 2014 heeft

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

27 mei 2014.

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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 19 juni 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 juni 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat S. GOBERT loco advocaat P.-J.

STAELENS en van attaché C. MISSEGHERS, 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, (F.M.), werd geboren op 9 maart 1981 in het dorp Mediouna in de stad Casablanca in Marokko. U

bent enig kind. Uw ouders zijn van Syrische afkomst. U verklaart geen nationaliteit te bezitten. U ging

twee jaar naar de Koranschool.

U verliet Marokko om twee redenen. Enerzijds ging u naar Europa om economische redenen. Uw

vader leende geld om uw reis naar Europa te bekostigen en u kunt dit niet terugbetalen. Anderzijds

verliet u Marokko omdat twee ontvoeringspogingen werden ondernomen door bendes die ‘uitverkoren’

kinderen ontvoeren om hun bloed af te nemen voor rituele doeleinden. De eerste keer, toen u zestien
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jaar oud was, werd u op een pleintje nabij uw huis meegelokt maar werd u gered door uw oom. De

tweede keer werd een tweede poging ondernomen om u te lokken. U was toen negentien jaar.

Drie jaar na de tweede ontvoeringspoging ondernam u een eerste poging om Marokko te verlaten.

Uw poging mislukte, u werd vanuit Spanje teruggestuurd naar Marokko. U verliet Marokko vervolgens

in 2001. Tussen 2001 en 2005 verbleef u in Spanje. U keerde na uw verblijf in Spanje een zestal

maanden terug naar Marokko omdat uw vader ziek was. Vervolgens ging u terug naar Europa. U

verbleef in Oostenrijk, Hongarije en Griekenland alvorens naar België te komen. Sinds een viertal jaren

verblijft u in België.

In België kwam u verschillende keren in contact met de politie in het kader van

identiteitscontroles. Verder werd u op 31 januari 2014 aangehouden en opgesloten in een Belgische

gevangenis voor diefstal en poging tot wanbedrijf. Op 4 april werd u in de gevangenis gehouden op

vraag van de Dienst Vreemdelingenzaken (bijlage 13septies). Uw repatriëring naar Marokko werd

voorzien op 18 april 2014. U weigerde en werd overgebracht naar het gesloten centrum van Merksplas

waar u op 8 mei 2014 een eerste asielaanvraag indiende.

Bij terugkeer naar Marokko vreest u een ontvoering door bendes om uw bloed te nemen

en economische problemen.

U legt noch een identiteitsdocument, noch documenten ter ondersteuning van uw asielrelaas voor.

B. Motivering

Na het gehoor door het Commissariaat-generaal (CGVS) dient besloten te worden dat u

niet aannemelijk hebt gemaakt dat u niet naar uw land, Marokko, kan terugkeren vanwege een

gegronde vrees voor vervolging zoals begrepen onder de Conventie van Genève, noch een reëel risico

te lopen op het lijden van ernstige schade zoals voorzien in de subsidiaire bescherming, en wel om

volgende redenen.

In eerste instantie dient te worden gewezen op het feit dat u geen enkel document voorlegt

ter ondersteuning van uw verklaringen over uw identiteit. Gedurende uw verblijf in Europa nam

u verschillende identiteiten aan. U verklaart dat u in Hongarije de naam (A.K.) aannam (verklaring DVZ

dd. 15 mei 2014 vraag 3). In België komen uw vingerafdrukken overeen met zes

verschillende identiteiten (zie documenten in de blauwe map), namelijk (F.M.) (Marokkaanse

nationaliteit, ° 9 maart 1981), (W.H.) (Algerijnse nationaliteit, ° 3 september 1982), (O.H.)

(Algerijnse nationaliteit, ° 9 maart 1981), (N.H.) (nationaliteit ongekend, ° 9 maart 1982), (F.

M.) (Algerijnse nationaliteit, ° 9 maart 1981) en (F.M.) (nationaliteit onbekend, ° 3 september 1983). Bij

de registratie van uw asielaanvraag door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) verklaart u dat u

de Marokkaanse nationaliteit heeft (verklaring DVZ dd. 15 mei 2014 vraag 6). Op het gehoor met het

CGVS echter verklaart u dat u geen nationaliteit heeft omdat uw ouders Syrische migranten zijn en u

de Marokkaanse nationaliteit niet kreeg bij uw geboorte in Marokko (CGVS pp.4,5). Het is

niet geloofwaardig dat u niet over een nationaliteit beschikt. U hebt bij het indienen van uw

asielaanvraag bij DVZ met geen woord gerept over het feit dat u geen nationaliteit zou bezitten

(verklaring DVZ dd. 15 mei 2014 vraag 6). U legt geen enkel document voor dat betrekking heeft op het

feit dat u geen nationaliteit zou hebben. Verder zijn uw verklaringen omtrent het ontbreken van enige

nationaliteit vaag en ongeloofwaardig. U zou nooit geprobeerd hebben de Marokkaanse nationaliteit te

bekomen, ondanks het feit dat u in Marokko werd geboren en daar tot uw negentiende bleef wonen

(CGVS pp.4,5). U kunt bovendien niet met zekerheid zeggen of uw ouders reeds over de Marokkaanse

nationaliteit beschikken. Eerst verklaarde u dat u denkt dat zij de Marokkaanse nationaliteit onlangs

verwierven (CGVS p.4). Later verklaart u dat u dit niet weet maar dat u dit vermoedt omdat zij reeds

lange tijd in Marokko wonen (CGVS p.7). Het is niet aannemelijk dat u, ondanks het feit dat u regelmatig

contact heeft met uw ouders, geen concrete of gedetailleerde informatie kunt geven over deze situatie.

Gezien het feit dat u geen enkel identiteitsbewijs voorlegt, u op geen enkele manier uw staatloosheid

concretiseert en dat u reeds verschillende identiteiten gebruikte gedurende uw verblijf in België, wordt

geconcludeerd dat het CGVS geen geloof kan hechten aan uw verklaringen over uw identiteit.

In tweede instantie dient te worden opgemerkt dat evenmin geloof kan worden gehecht aan

uw verklaringen over de twee ontvoeringspogingen waarvan u het slachtoffer werd (CGVS p.9). Eerst

en vooral diende u pas op 8 mei 2014 een asielaanvraag in terwijl u in het gehoor met het CGVS

verklaart dat u reeds sinds 2001 in Europa bent en sinds 2010 in België verblijft (CGVS pp.7,8,12) en
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dat u bij het indienen van uw asielaanvraag bij DVZ zelfs verklaart dat u sinds 1999 in Europa bent en

sinds 2007 in België woont (verklaring DVZ dd. 15 mei 2014 vraag 33). Hoewel u reeds meerdere malen

met de politie in aanraking kwam en zelfs een periode in de gevangenis verbleef, heeft u op geen enkel

moment een asielaanvraag ingediend of een woord gerept over deze problemen in Marokko. Gevraagd

waarom u pas op 8 mei 2014 een asielaanvraag indiende, verklaart u zelfs dat u geen asielaanvraag

wilde indienen, maar dit nooit wilde doen tot u zich daartoe genoodzaakt zag omdat u zou gerepatrieerd

worden (CGVS p.11). Indien u daadwerkelijk een gegronde vrees zou koesteren tegenover uw land van

herkomst, Marokko, kan van u verwacht worden dat u in al deze jaren een asielaanvraag zou indienen.

Dat u jarenlang wachtte om in België een toekenning van de vluchtelingenstatus of een toekenning van

de subsidiaire beschermingsstatus te vragen en uiteindelijk pas asiel vroeg toen u vernam dat

u gerepatrieerd zou worden, ondermijnt de geloofwaardigheid van de door u ingeroepen vrees.

Daarnaast zou u twee keer ontvoerd zijn - één keer toen u zestien jaar was en één keer toen u

negentien jaar was – en zou u drie jaar later een eerste poging hebben ondernomen om Marokko te

verlaten (CGVS p.10). U verklaart anderzijds dat u een eerste poging ondernam om Marokko te verlaten

in 1999 (CGVS p.10). Indien u geboren bent in het jaar 1981, u negentien jaar oud was bij de tweede

ontvoeringspoging en u drie jaar later voor het eerst Marokko probeerde te verlaten, is er een

chronologische tegenstrijdigheid met uw verklaring dat u in 1999 een eerste poging ondernam om

Marokko te verlaten (CGVS pp.3,10). Verder ondermijnt het feit dat u nog drie jaar na de

ontvoeringspoging in uw dorp verbleef en in 2006 nog zes maanden naar uw dorp terugkeerde verder

de geloofwaardigheid van uw verklaarde vrees (CGVS pp.7,10). Bovendien dient te worden opgemerkt

dat u geen enkel document neerlegt ter ondersteuning van uw verklaringen over deze

ontvoeringspogingen en dat u verklaart nooit hulp gezocht te hebben bij de Marokkaanse autoriteiten,

zonder hier een bevredigende verklaring voor te geven (CGVS pp.10,11). U verklaart dat het uw vader

was die beslissingen nam en dat hij niet naar de politie ging omdat hij als Syriër niet vertrouwd was met

dergelijke gebeurtenissen (CGVS pp.2,11). U kunt geen documenten voorleggen omdat deze

ontvoeringspogingen gebeurden toen u nog jong was en omdat deze ontvoeringspogingen geheim

bleven (CGVS p.2). Deze verklaringen zijn niet overtuigend. Tot slot dient te worden gewezen op het feit

dat u niet weet over welke bendes het gaat en dat u geen verdere uitleg over deze bendes kunt geven,

hetgeen opmerkelijk is gezien u twee keer door dergelijke bendes werd benaderd (CGVS pp.10,11).

Omwille van bovenstaande redenen wordt geen geloof gehecht aan uw verklaringen

over ontvoeringspogingen door bendes omdat u een ‘uitverkoren’ kind zou zijn en zij uw bloed wilden

nemen. De vluchtelingenstatus zoals beschreven in de Conventie van Genève kan u bij gevolg niet

worden toegekend.

Wat betreft de economische motieven die u aanhaalt, moet worden vastgesteld dat deze niet

ressorteren onder de criteria van de Conventie van Genève die voorziet in internationale bescherming

voor personen die een gegronde vrees koesteren voor vervolging omwille van hun ras, religie,

nationaliteit, politieke overtuiging of hun behoren tot een bepaalde sociale groep. U verklaart dat u het

geld dat uw vader voor uw reis naar Europa betaalde niet kunt terugbetalen (CGVS pp.2,8). Deze

problemen zijn louter van sociaal-economische aard en hebben geen uitstaans met 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 hebt niet aangetoond 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. Er wordt geen

geloof gehecht aan uw verklaringen over de bendes die u probeerden te ontvoeren omdat u ‘uitverkoren’

was. Evenmin stelt het feit dat u uw vader niet kunt terugbetalen u niet bloot aan een reëel risico op

ernstige schade zoals bepaald in de Vreemdelingenwet.

C. Conclusie

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
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2.1. In een enig middel wordt de schending aangevoerd van de artikelen 48/3 en 48/4 van de voormelde

wet van 15 december 1980 (verder: vreemdelingenwet), van het redelijkheidsbeginsel en van de

materiële motiveringsplicht.

Verzoeker citeert zijn verklaringen tijdens het gehoor bij verweerder. Hij stelt dat zijn ouders afkomstig

zijn uit Syrië en nooit de Marokkaanse nationaliteit verkregen. Hierdoor heeft verzoeker ook nooit de

Marokkaanse nationaliteit gehad.

Verzoeker citeert zijn verklaringen inzake de ontvoeringspogingen waarvan hij het slachtoffer was. Hij

verwijst naar informatie omtrent “Zouhri-kinderen” (“speciale kinderen”). Gelet op het fenomeen van de

ontvoeringen van Zouhri-kinderen dient de vrees van verzoeker onderzocht te worden.

2.2. Inzake verzoekers nationaliteit herhaalt verzoeker zijn verklaringen, hetgeen niet dienstig is om de

bestreden beslissing te weerleggen. Verzoeker brengt geen begin van bewijs bij inzake (het ontbreken

van) de nationaliteit van zijn ouders. Dient daarenboven te worden opgemerkt dat verzoeker reeds

gekend is onder zes verschillende identiteiten in België, waaronder de Algerijnse en Marokkaanse

nationaliteit. Verzoeker toont op generlei wijze aan dat hij geen nationaliteit heeft.

Verzoeker voert geen verweer tegen de motivering dat hij, die reeds jarenlang in België verbleef, slechts

na vele jaren een asielaanvraag indiende, hetgeen zijn vrees voor vervolging of risico op ernstige

schade manifest ondermijnt. Deze motivering is pertinent en wordt door de Raad overgenomen. Het is

niet aannemelijk dat verzoeker een vrees zou hebben en deze, na vier jaar verblijf in België, aanvoert op

het ogenblik dat hij het voorwerp uitmaakt van een repatriëring.

Ook inzake de vermeende ontvoeringspogingen is het citeren van de eigen verklaringen geen nuttig

verweer. De verwijzing naar algemene informatie omtrent Zouhri’s – waarbij zich tevens de vaststelling

opdringt dat verzoeker nog bezwaarlijk als een kind kan worden aanzien – is niet afdoende om de

ongeloofwaardigheid van zijn relaas, zoals pertinent gemotiveerd in de bestreden beslissing, te

weerleggen.

Verzoekers verklaringen voldoen niet aan de cumulatieve voorwaarden van artikel 48/6, tweede lid van

de vreemdelingenwet.

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet.

2.3. Verzoeker voert inzake de subsidiaire beschermingsstatus geen ander element aan dan hetgeen

werd aangebracht in het kader van het vluchtelingenrelaas. Gelet op de hoger vastgestelde

ongeloofwaardigheid van zijn relaas en de elementen in het dossier toont verzoeker niet aan dat er in

zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij een reëel risico loopt op ernstige

schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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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 vierentwintig juni tweeduizend veertien door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


