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nr. 141 057 van 16 maart 2015

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 26 februari 2015

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

staatlozen van 10 februari 2015.

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 6 maart 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 maart 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat Mr. S. VAN ROSSEM, en van

attaché E. DEWIL, 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 geboren te zijn in Tazza, een Arabische moslim te zijn en de Marokkaanse nationaliteit te

bezitten. Uw vader diende in het Franse leger en kreeg een pensioen uitgekeerd. Deze uitkering werd

echter stopgezet nadat hij in 1998 als gevolg van een bus-ongeval om het leven kwam. U hebt nog uw

moeder, twee broers en een zus. Eén broer A…z (…) woont sinds 2004/2005 in Antwerpen, is gehuwd

en heeft vier kinderen. Uw broer A…i (…) woont in Rotterdam, is gehuwd en heeft drie kinderen. Uw

moeder woont intussen ook in Nederland. Van uw zus, die op haar zeventiende is getrouwd, bent u

ieder spoor bijster.
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Het overlijden van uw vader gebeurde een maand nadat u uw studies Linguïstiek aan de ‘Dar Maras’ in

Fez had aangevat. Uw familie verkeerde hierna in een penibele financiële situatie. U kreeg een toelage

van de staat en kon wonen op de studentencampus. Na uw afstuderen probeerde u tevergeefs een job

te bekomen en in 2003 besloot u illegaal het land te verlaten om elders een betere toekomst op te

kunnen bouwen. U kwam illegaal naar België, volgde hier een cursus Nederlands en deed aan

zwartwerk om het hoofd boven water te houden. U vroeg geen asiel aan omdat u van mensen

vernomen had dat dit enkel kon omwille van politieke redenen.

Ondertussen hebt u hier een vrouw, van Marokkaanse origine maar met de Belgische nationaliteit, leren

kennen met wie u in het huwelijk wil treden.

Op 23 december 2014 werd u gecontroleerd door de Belgische autoriteiten en werd er vastgesteld dat u

zich illegaal op het Belgisch grondgebied bevond. U werd overgebracht naar het Centrum voor Illegalen

te Merksplas en een repatriëring was voorzien op 21 januari 2015. Dit voornemen kon echter niet

doorgaan omdat u op 20 januari 2015 een asielaanvraag indiende. U had van een sociaal-assistente

gehoord dat u ook omwille van persoonlijke motieven asiel kan aanvragen.

B. Motivering

Er dient na het gehoor afgenomen door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en

Staatlozen (CGVS) te worden vastgesteld dat de door u aangehaalde asielmotieven geen verband

houden met de Vluchtelingenconventie en wel om volgende redenen.

U stelt Marokko te hebben verlaten omdat u, ondanks het feit dat u uw studies had doorlopen en uw

diploma had behaald, er geen werk kon vinden. Bovendien hebben uw broers en moeder intussen het

land verlaten en hebt u er geen familie meer. Waar u zus zich momenteel bevindt, weet u niet (CGVS,

p.2). Er dient dan ook te worden vastgesteld dat u zich louter beroept op socio-economische motieven

en dat hieruit niet kan worden geconcludeerd dat u een gegronde vrees voor vervolging dient te

koesteren ten gevolge van uw ras, religie, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of

politieke overtuiging.

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 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 Marokko.

U stelt immers nooit problemen met uw autoriteiten te hebben gehad en ook nooit politiek actief te zijn

geweest. Deze vaststelling is ook van toepassing op de andere leden van uw familie (CGVS p.2). U

gevraagd wat u vreest bij een eventuele terugkeer naar uw land van herkomst, geeft u andermaal aan er

geen werk te zullen vinden, er geen familie meer te hebben en hier te willen huwen (CGVS p.3).

Andermaal dient opgemerkt dat deze door u aangehaalde motieven geen uitstaans hebben met de

Conventie van Genève.

Gezien bovenstaande vaststellingen wordt u de vluchtelingenstatus en de subsidiaire

beschermingsstatus geweigerd.

Volledigheidshalve dient nog aangestipt dat er zich in uw administratief dossier kopieën bevinden van

uw beide paspoorten die intussen verlopen zijn. Deze stukken hebben betrekking op uw identiteit en

nationaliteit, gegevens die hier niet ter discussie staan, maar vermogen bovenstaande appreciatie van

uw asielaanvraag niet te wijzigen.

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

2.1. Verzoekende partij beroept zich in een enig middel op de schending van “de artikels 1 en 2 afdeling

A van de conventie”, van artikel 3 EVRM stellende dat elke staat een beschermingsplicht heeft ten

overstaan van mensen die foltering en mensonwaardige behandeling dienen te ondergaan, van het

redelijkheidsbeginsel daar door verwerende partij geen rekening werd gehouden met de belangen van

verzoekende partij en alle belangen die bij de beslissing gemoeid zijn tegen elkaar moeten worden

afgewogen, van het zorgvuldigheidsbeginsel vermits niet werd onderzocht of verzoekende partij naar

zijn land kan terugkeren gezien de moeilijke socio-economische situatie aldaar, van de motiveringsplicht

bepaald bij de wet van 29 juli 1991 en van “alle beginselen van behoorlijk bestuur”, waarvan enkel de

materiële motiveringsplicht uitdrukkelijk wordt vermeld. Verder meent verzoekende partij dat de

beoordeling van de subsidiaire beschermingsstatus niet werd gemotiveerd. Ten slotte oppert

verzoekende partij dat zij niet kon overleven in Marokko, dat zij er geen familie meer heeft, dat “haar

leven er in gevaar is”, dat verwerende partij weigert de moeilijke socio-economische situatie toe te
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passen op verzoekende partij en verwerende partij desbetreffend geen enkel onderzoek heeft verricht

naar de situatie in het land van herkomst.

2.2.1. Betreffende de verwijzing van verzoekende partij naar artikel 3 EVRM wijst de Raad erop dat,

daargelaten de vaststelling dat de Raad te dezen in het kader van zijn op grond van artikel 39/2, § 1 van

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

de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet) bepaalde bevoegdheid geen

uitspraak doet over een verwijderingsmaatregel (RvS 24 juni 2008, nr. 184.647), artikel 3 EVRM

inhoudelijk overeenstemt met artikel 48/4, § 2, b van de vreemdelingenwet. Aldus wordt getoetst of in

hoofde van verzoekende partij een reëel risico op ernstige schade bestaande uit foltering of

onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing voorhanden is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v.

Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu). Derhalve kan worden verwezen naar

hetgeen hierna desbetreffend wordt gesteld.

2.2.2. Met betrekking tot de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel, meer in het bijzonder

het ontbreken van enige belangenafweging, wijst de Raad erop dat het proportionaliteitsbeginsel, in de

mate dat verzoekende partij een afweging wenst tussen de negatieve beslissing en de gevolgen van de

verwijdering en het hypothetisch voordeel voor de Belgische staat of voor de belangen van de

gemeenschap, onder deze vorm in onderhavige procedure niet aan de orde is. Het komt immers de

verwerende partij in haar declaratieve opdracht enkel toe na te gaan of een vreemdeling voldoet aan de

voorwaarden bepaald bij artikel 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet teneinde hem al dan niet de

status van vluchteling of de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen. Een beoordeling van de

belangen van de vreemdeling of een afweging van deze jegens de belangen van het onthaalland

ressorteert derhalve niet onder voormelde zeer specifieke declaratieve bevoegdheid van verwerende

partij.

2.2.3. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en in artikel 62 van de

vreemdelingenwet, is voldaan. Deze formele motiveringsplicht heeft tot doel de betrokkene een zodanig

inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich

tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft (RvS 2 februari 2007, nr.

167.408; RvS 15 februari 2007, nr. 167.852). Uit de bewoordingen van het verzoekschrift blijkt dat

verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing volledig kent. Zij maakt verder niet duidelijk

op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke

gegevens de door haar bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan

het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. De Raad stelt vast dat verzoekende

partij in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

staatlozen, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in

rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Dit onderdeel van

het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht.

2.2.4. De Raad oordeelt dat verzoekende partij met voormeld betoog, in se het louter herhalen van haar

asielmotieven, meer in het bijzonder het niet vinden van (gepast) werk in haar land van herkomst en het

niet hebben van familie aldaar, niet weerlegt – zoals verwerende partij terecht vermeldt – dat deze

motieven niet ressorteren onder de criteria bepaald bij artikel 1, A (2) van het verdrag betreffende de

status van vluchtelingen van 28 juli 1951, met name een gegronde vrees voor vervolging ten gevolge

van zijn ras, religie, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging,

waarnaar verwezen in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, en deze evenmin een reëel risico uitmaken

op het lopen van ernstige schade bepaald bij artikel 48/4, § 2, b van de vreemdelingenwet, in

zonderheid foltering of onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffing. Waar verzoekende

partij opwerpt dat verwerende partij de “moeilijke socio-econonmische situatie in Marokko” had moeten

onderzoeken, bemerkt de Raad dat de algemene socio-economische situatie in een land van herkomst

op zich geen grond is voor de toekenning van een internationale beschermingsstatus waardoor dit

betoog totaal irrelevant is. Enige onzorgvuldigheid desbetreffend kan dan ook aan verwerende partij niet

worden verweten. Verzoekende partij toont in haar verzoekschrift op generlei wijze aan waarom het niet

vinden van (gepast) werk en het niet meer hebben van familie in Marokko als bijna achtendertigjarige

afgestudeerde universitair linguïst vooralsnog dient te ressorteren onder de voormelde wettelijke

bepalingen. Verzoekende partij toont niet aan dat zij om welke reden dan ook bewust van de

arbeidsmarkt wordt geweerd.
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2.2.5. Waar verzoekende partij meent dat de weigeringsbeslissing geen motivering bevat met betrekking

tot de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus stelt de Raad vooreerst vast dat de eenvoudige

lezing van de bestreden beslissing aantoont dat de weigering van de subsidiaire bescherming is

ingegeven door de motieven die aan de conclusie voorafgaan, waardoor dit argument feitelijke

grondslag mist. Verder wijst de Raad erop dat het feit dat deze motieven geheel of gedeeltelijk

gelijklopend zijn met de motieven die de weigering van de vluchtelingenstatus ondersteunen echter niet

betekent dat de beslissing omtrent de subsidiaire beschermingsstatus niet of niet afdoende gemotiveerd

zou zijn.

De Raad herhaalt dat het loutere feit geen (gepast) werk te vinden in het land van herkomst en er geen

familie meer te hebben, zoals terecht gesteld door verwerende partij, enkel socio-economische motieven

betreffen die niet kunnen leiden tot het toekennen van een internationale beschermingsstatus met

toepassing van artikel 48/3 en 48/4, § 2, b van de vreemdelingenwet. Verder kan door de Raad niet

worden ingezien waarom een beoordeling in het kader van artikel 48/4, § 2, a van de vreemdelingenwet

zich opdringt daar in casu van enige vrees voor doodstraf of executie geen sprake is en verzoekende

partij desbetreffend niet aangeeft waarom dit wel het geval zou zijn.

De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat

verzoekende partij een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit

het ongeloofwaardige asielrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, § 2, c van de

vreemdelingenwet. Verzoekende partij toont evenwel niet aan dat er in Marokko een situatie heerst van

willekeurig geweld ingevolge een internationaal of binnenlands gewapend conflict die een ernstige

bedreiging van haar leven of haar persoon impliceert.

In hoofde van verzoekende partij kan derhalve geen reëel risico op het lijden van ernstige schade in de

zin van het voormelde artikel 48/4 worden in aanmerking genomen.

2.2.6. Het middel kan niet worden aangenomen. De Raad oordeelt dat verzoekende partij geen

argumenten, gegevens of tastbare stukken aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de

beoordeling door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden

beslissing is gesteund op pertinente en draagkrachtige motieven die de Raad bevestigt en overneemt.

Dienvolgens kan in hoofde van verzoekende partij noch een gegronde vrees voor vervolging in de zin

van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, noch een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel

48/4 van deze wet worden aangenomen.

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 zestien maart tweeduizend vijftien door:

dhr. J. BIEBAUT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER J. BIEBAUT


