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nr. 163 228 van 29 februari 2016

in de zaak RvV X/ IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 12 februari 2016

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

staatlozen van 29 januari 2016.

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 23 februari 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

26 februari 2016.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter in vreemdelingenzaken M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat Z.

CHIHAOUI en van attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekster, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, is volgens haar verklaringen het

Rijk binnengekomen in december 2012 en heeft zich vluchteling verklaard op 5 januari 2016.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoekster door de

Dienst Vreemdelingenzaken op 19 januari 2016 overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen. Verzoekster werd op 26 januari 2016 in het transitcentrum Caricole door

het Commissariaat-generaal gehoord.

1.3. Op 29 januari 2016 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

Deze beslissing werd haar dezelfde dag per drager betekend.

De bestreden beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Marokkaanse nationaliteit te hebben en een Berber te zijn, afkomstig uit Berkane. U

woonde in Marokko samen met uw ouders, twee zussen en uw broer. U bent tot het tweede jaar lager

middelbaar naar school gegaan. In 2009 zou u in Berkane M.(…) Z.(…), een Belg van Marokkaanse

origine hebben leren kennen. Hij en zijn familie zijn eveneens afkomstig uit Berkane maar wonen al

geruime tijd in België. U zou hem leren kennen hebben toen hij in 2009 op vakantie was in Marokko.

Nadat Mohammed naar België terugkeerde zouden jullie telefonisch contact hebben gehouden en in

2011 zou hij uw hand hebben gevraagd. U zou dit aanzoek hebben aanvaard en in juli 2011 zouden

jullie officieel gehuwd zijn voor de rechtbank in Berkane. Na jullie huwelijk zou uw echtgenoot vanuit

België alles in het werk gesteld hebben om u via gezinshereniging naar België te laten overkomen. U

zou uiteindelijk een visum verkregen hebben en in december 2012 zou u legaal naar België zijn gereisd.

U woonde na uw aankomst in België samen met uw echtgenoot, zijn ouders, zijn zus en haar

zoon. Direct na uw aankomst zou u problemen zijn beginnen te krijgen met uw echtgenoot. Hij zou u

geslagen hebben, u mocht niet buitenkomen en werd door zijn familie als slaaf behandeld. U zou uw

familie in Marokko over uw situatie in België hebben verteld maar u zou geen steun hebben gekregen. U

zou daarentegen te horen gekregen hebben dat u, ook al werd u geslagen, bij uw man moest blijven. In

juli 2013 zou u uw familie in Marokko gaan bezoeken zijn. U zou toen 2,5 maand in Marokko gebleven

zijn en begin oktober 2013 naar uw echtgenoot zijn teruggekeerd. In oktober 2013 zou het op een avond

tot een zwaar conflict tussen u en uw echtgenoot gekomen zijn en hij zou u hardhandig hebben

aangepakt. U zou erin geslaagd zijn uw leraar van de inburgeringscursus te contacteren waarna hij de

politie zou hebben opgebeld. De politie zou bij u thuis zijn langsgeweest en u zou klacht hebben

ingediend tegen uw echtgenoot. Vervolgens zou u door de politie zijn meegenomen en zijn

ondergebracht in verschillende vluchthuizen. Sindsdien zou u niet meer naar uw echtgenoot zijn

teruggekeerd. Uw echtgenoot zou proberen hebben u te vinden en zou ook meermaals uw familie in

Marokko hebben opgebeld om aan uw adres in België te geraken. Uw echtgenoot zou er ook

meermaals ten aanzien van uw familie mee gedreigd hebben dat hij u zou vermoorden als hij u vindt. In

februari 2015 zou u officieel gescheiden zijn van uw echtgenoot. In mei 2015 zou u uw huidige partner,

A.(…) T.(…), een Belg van Marokkaanse origine, hebben leren kennen. In augustus 2015 zou u een

relatie met hem begonnen zijn. Een tweetal maanden terug zouden uw ouders alle contact met u

verbroken hebben. Ze zouden het een schande vinden dat u gescheiden bent en tevens schrik hebben

van uw ex-echtgenoot die hen bedreigde. Op 10 december 2015 zou u door de politie zijn opgepakt

omdat u illegaal op het grondgebied verbleef. U werd overgebracht naar het gesloten centrum

“Caricole”. Op 5 januari 2016 diende u een asielaanvraag in. U vreest ingeval van een terugkeer naar

Marokko door uw ex-echtgenoot te worden vermoord. U vreest eveneens dakloos te zijn en wijst erop

dat uw familie u niet meer wil en u dus nergens terecht kan. Een tweetal weken terug zou ook uw zus

R.(…) alle contact met u verbroken hebben. Tot slot haalde u nog aan dat u hier nu een nieuwe relatie

heeft en bij uw vriend wil blijven.

Ter staving van uw asielaanvraag legde u uw Marokkaans paspoort, uw Marokkaanse identiteitskaart

alsook een internationaal rijbewijs neer.

B. Motivering

Er dient te worden opgemerkt dat u er niet in geslaagd bent het bestaan van een gegronde vrees voor

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie dan wel het bestaan van een reëel risico op het

lijden van ernstige schade, aannemelijk te maken.

Wat betreft uw vrees om, ingeval van een terugkeer naar Marokko, door uw ex-echtgenoot te worden

gedood en uw vrees om er als een dakloze te moeten leven omdat uw familie u niet meer wil, moet

allereerst worden opgemerkt dat dit problemen van louter interpersoonlijke, intrafamiliale en socio-

economische aard zijn die als dusdaning niet ressorteren onder het toepassingsgebied van de

Vluchtelingenconventie.

Uit uw verklaringen blijkt voorts ook niet dat u, omwille van het bestaan van een reëel risico op het

lijden van ernstige schade in de zin van artikel 48/4 §2 b) van de Vreemdelingenwet, niet naar Marokko

zou kunnen terugkeren.

Aangaande de vrees door uw echtgenoot te worden gedood, dient er allereerst te worden benadrukt dat

uw echtgenoot al jaren in België woont en de Belgische nationaliteit heeft. Ook uw echtgenoot zijn
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dichte familie, i.c. ouders en een zus, verblijven in België (zie interview DVZ vraag 15 en gehoorverslag

CGVS p. 5 en 13). U verklaarde dat uw ex-echtgenoot u meermaals met de dood bedreigd heeft en aan

uw familie heeft laten weten dat hij u zou doden als hij u zou vinden. U merkte op dat hij u misschien

zou komen zoeken in Marokko wanneer hij zou horen dat u naar ginds bent teruggekeerd (zie

gehoorverslag CGVS p. 14). Juist gezien uw echtgenoot, met zijn dichte familie, in België woont werd u

de vraag gesteld hoe hij het überhaupt zou weten indien u terugkeerde naar Marokko. U merkte hier op

dat familie van uw ex rechtover uw ouders woont in Marokko alsook dat hij daar nog een zus heeft (zie

gehoorverslag CGVS p. 15). Dat u echter een dermate vrees zou moeten hebben voor uw ex-

echtgenoot wordt door onderstaande bevindingen toch in ernstige mate ondermijnd. U woont

sinds oktober 2013 niet meer bij uw echtgenoot en slaagde er in uw leven los van hem op te bouwen.

Nadat u door de politie werd meegenomen in oktober 2013 kon u alleen gaan wonen, u volgde

Nederlandse lessen, kon werken en bouwde een sociaal netwerk op (zie gehoorverslag CGVS p. 5, 11

en 17), dit alles terwijl uw ex-echtgenoot en zijn dichte familie eveneens in België wonen. Hij belde u

meermaals en contacteerde ook uw ouders om u te vinden, doch verder dan deze telefonische

contacten ging het niet (zie vragenlijst CGVS vraag 5 en gehoorverslag CGVS p. 14). Ondanks dat u

meermaals telefonisch werd gecontacteerd door uw ex, heeft u bovendien pas in december 2015, nadat

u in het gesloten centrum Caricole werd opgesloten, uw gsm-nummer gewijzigd. Dat u dit niet

eerder heeft gedaan, doet reeds vragen rijzen bij uw beweerde vrees voor uw ex-echtgenoot. Kan hier

voorts nog worden aan toegevoegd dat u, die nochtans al sinds oktober 2013 niet meer samenleeft met

uw ex -echtgenoot (zie gehoorverslag CGVS p. 11 en 12 en zie verslag Parket Procureur des Konings

Antwerpen in administratief dossier) en ondanks dat u al sinds die periode door uw echtgenoot zou

worden gezocht en bedreigd, nooit klacht heeft ingediend bij de Belgische politie omwille van de

doodsbedreigingen die u kreeg. U merkte op dat u niet wist wat u moest doen, de taal niet sprak en het

liever overliet aan uw advocaat (zie gehoorverslag CGVS p. 14). Dit is niet aannemelijk. U diende

immers wel een klacht in bij de Belgische politie op 4/10/2013 (zie info in administratief dossier) tegen

uw ex-echtgenoot omwille van slagen en verwondingen. Dat u aldus niet wist wat u moest

doen, minstens niet de mogelijkheid had u dienaangaande te informeren - u verbleef in een

vrouwenorganisatie, had een advocaat, een vriendenkring en een nieuwe partner sinds augustus 2015 -

over de mogelijkheden die u had om bescherming in te roepen tegen de verschillende bedreigingen, kan

niet worden aangenomen. Dat u voorts, ondanks dat u vreest door uw ex te worden gedood ingeval van

een terugkeer naar Marokko, pas op 5 januari 2016 door middel van een asielaanvraag de bescherming

van de Belgische autoriteiten inriep om een terugkeer naar Marokko te vermijden, en dit nadat u reeds

in december 2015 werd opgepakt terwijl u op dat moment al meerdere jaren zonder geldige

verblijfsvergunning op het Belgisch grondgebied verbleef, en er ten aanzien van u een bevel om het

grondgebied te verlaten voorzien van een inreisverbod werd genomen, doet in niet geringe mate afbreuk

aan de geloofwaardigheid, minstens de ernst, van uw beweerde vrees voor uw ex-echtgenoot

ingeval van terugkeer naar Marokko.

Aangaande uw vrees om als een dakloze te moeten leven in Marokko omdat uw familie u niet meer wil,

moet vooreerst worden gewezen op uw weinig doorleefde en overtuigende verklaringen. U gevraagd of

u nog contact heeft met uw ouders, broer en zussen in Marokko, stelde u aanvankelijk dat u hen zelden

contacteert. Uw laatste contact zou dateren van voor u naar het gesloten centrum Caricole werd

overgebracht. Meer precies zou u uw ouders een tweetal maanden geleden, i.c. november 2015, een

laatste keer hebben gehoord. Uw zus R.(…) zou u een tweetal weken geleden, i.c. begin januari 2016,

een laatste keer gehoord hebben. U gevraagd waarom uw familie sindsdien geen contact meer willen,

merkte u enkel op dat uw ouders u niet aanspreken en niet met u willen praten. Ook uw zus zou niet

meer met u willen praten. Via uw zus zou u bij het laatste contact vernomen hebben dat uw ouders niet

meer met u willen praten en problemen willen vermijden. Echter, u later nogmaals gevraagd naar het

laatste contact met uw zus verklaarde u dat u uw zus opbelde maar dat zij de telefoon niet opnam. U

belde nadien niet meer terug, maar leidde uit het feit dat ze de telefoon niet opnam af dat ze niet meer

met u wil praten. Het mag duidelijk zijn dat dit niet kan worden weerhouden. U gevraagd naar het

contact tussen u en uw ouders voor het twee maanden geleden stopte, verklaarde u eerst dat u ook

toen maar zelden contact had. U gevraagd waarom het contact dan uiteindelijk twee maanden geleden

volledig stopte, merkte u plots op dat u voordien wel wekelijks contact had met uw ouders. U gevraagd

naar deze contacten, stelde u dat bij deze contacten gevraagd werd hoe het met u ging. U dan

gevraagd wat er dan twee maanden geleden precies gebeurde waarom uw ouders alle contact

verbraken, repliceerde u dat ze uw ex vrezen en u wees erop dat het een schande is dat u gescheiden

bent. U werd er vervolgens meermaals op gewezen dat u al sinds oktober 2013 weg bent bij uw ex-

echtgenoot, hij al sindsdien bedreigingen uitte ten aanzien van uw familie en u reeds in februari 2015

van uw echtgenoot scheidde maar dat uw ouders desondanks tot twee maanden geleden wekelijks

contact met u onderhielden om te horen hoe het met uw ging. Hiermee rekening houdende werd u
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meermaals gevraagd waarom uw ouders dan plots sinds twee maanden geen contact meer met u

willen, kan u niet verduidelijken en moet uiteindelijk gewoon toegeven dat u het niet weet (zie

gehoorverslag CGVS p. 7, 8, 9 en 10). U blijkt ook geen stappen te hebben gezet om eventueel via

andere familieleden hieromtrent meer te weten te komen. Zoals gezegd nam uw zus de telefoon niet op

toen u haar twee weken geleden belde waarna u niet meer terugbelde. U gevraagd waarom u geen

contact nam met uw overige familieleden in Marokko, stelde u enkel dat zij nooit naar u vragen

(zie gehoorverslag CGVS p. 9). U haalde uiteindelijk nog aan dat uw ouders, voor uw officiële scheiding,

nog contact met u onderhielden om u te overtuigen toch niet door te gaan met de scheiding. Daar u

echter wel doorzette, zou u door de scheiding niet meer welkom zijn nu (zie gehoorverslag CGVS p. 12).

Indien dit zo is, mag het wel verbazen dat uw ouders nog de moeite zouden nemen u tot een tweetal

maanden terug wekelijks te contacteren om te horen hoe het met u gaat en dit ondanks dat u reeds in

februari 2015 scheidde. U merkte hier eerst nog op dat jullie geen lange gesprekken voerden, dat uw

ouders gewoon informeerden hoe het met u gaat. Uiteindelijk bleek u weerom niet op een overtuigende

manier te kunnen antwoorden (zie gehoorverslag CGVS p. 12). Dat uw familie daadwerkelijk geen

contact meer met u wil heeft u geenszins op overtuigende wijze aangetoond. U uiteindelijk nog

gevraagd wat er zou gebeuren als u bij uw ouders voor de deur zou staan, repliceerde u dat u dat niet

weet. U voorts gevraagd waarom u niet naar uw oudste zus R.(…) zou kunnen gaan, stelde u enkel

dat dat niet kan, dat u er niet welkom bent. Uw zus is gehuwd en u wil geen problemen veroorzaken. U

merkte nog op dat uw zus geen huis heeft en ook zelf bij mensen woont (zie gehoorverslag CGVS p.

16). Het mag duidelijk zijn dat u ook hier niet kan overtuigen dat u niet bij uw familie zou terecht kunnen,

minstens geen beroep op hen zou kunnen doen, in geval van een eventuele terugkeer naar Marokko

(zie gehoorverslag CGVS p. 16). Dat u aldus ingeval van een eventuele terugkeer naar Marokko niet

meer bij uw familie zou terecht kunnen kan dan ook niet worden aangenomen.

Volledigheidshalve kan er nog worden opgemerkt dat u ook geen elementen heeft aangebracht waaruit

kan worden afgeleid dat u niet de mogelijkheid zou hebben om u, los van uw familie, elders in Marokko

te vestigen en er een leven op te bouwen. U hiernaar gevraagd antwoordde u dat u enkel het oosten

van Marokko kent. U merkte voorts op dat u een gescheiden vrouw bent en schrik heeft omdat veel

mannen u gaan lastig vallen. Concrete feiten ter ondersteuning van uw vrees kan u evenwel niet

aanhalen. De Commissaris-generaal beschikt ook zelf niet over dergelijke informatie. Uit de beschikbare

informatie, waarvan een kopie in bijlage aan het administratief dossier werd gevoegd, blijkt daarentegen

dat Marokko veel vooruitgang heeft geboekt in vergelijking met andere Arabische landen wat betreft de

gelijkheid tussen mannen en vrouwen. De “Mouddawana” (familierecht) werd aangepast en één van de

meest positieve punten uit de vernieuwde wetgeving betreft het feit dat vrouwen het recht werden

toegekend te scheiden. Voorts blijkt uit de beschikbare informatie dat er verschillende

organisaties bestaan die zich inzetten voor de strijd tegen vrouwenmishandeling en bieden van

ondersteuning aan vrouwen die het slachtoffer zijn van partnergeweld. Deze organisaties bieden

ondermeer juridische bijstand, psychologische begeleiding en opvang en onderdak voor vrouwen die

niet naar huis kunnen terugkeren. Tevens wordt melding gemaakt van de mogelijkheid tot het volgen

van een professionele vorming. Het feit dat dergelijke organisaties zich eerder in de grote(re) steden

bevinden dan op het platteland, volstaat niet om te besluiten dat u, als gescheiden Marokkaanse vrouw

die te kampen had met vrouwenmishandeling, niet bij dergelijke organisaties zou terechtkunnen om uw

leven in Marokko opnieuw op te bouwen.

U gewezen op het bestaan van dergelijke organisaties en u gevraagd waarom u geen beroep op deze

zou kunnen doen, repliceerde u enkel dat u dit niet kan en dat u bij uw verloofde in België wil blijven (zie

gehoorverslag CGVS p. 16). Het mag duidelijk zijn dat uw argumentatie geenszins volstaat. Het feit dat

u ondertussen in België een vriend / verloofde heeft, een vriendenkring heeft opgebouwd en hier

taallessen volgt, zijn tot slot allemaal elementen die verband houden met uw levensomstandigheden

hier. Deze kunnen geenszins weerhouden worden bij de beoordeling van uw nood aan internationale

bescherming ten aanzien van het land waarvan u de nationaliteit heeft, i.c. Marokko.

Uit het geheel van voorgaande bevindingen moet worden besloten dat u geenszins heeft weten te

overtuigen van het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie, dan wel van het bestaan van een reëel risico op het lijden van ernstige schade,

zoals voorzien in de definitie van subsidiaire bescherming. Bijgevolg kan u de vluchtelingenstatus noch

de subsidiaire beschermingsstatus worden toegekend.

De door u neergelegde documenten kunnen hier geen ander licht op werpen. Uw paspoort,

identiteitskaart en uw rijbewijs hebben louter betrekking op uw persoonsgegevens die op zich nergens

ter discussie staan.
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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

2.1.1. In een eerste en enig middel, afgeleid uit de schending van artikel 3 EVRM juncto artikel 48/3 en

48/4 van de Vreemdelingenwet, voert verzoekster aan over voldoende bewijzen te beschikken dat zij in

Marokko, als gescheiden en verstoten vrouw, het voorwerp zal uitmaken van een vernederende

behandeling.

Vooreerst wijst verzoekster er op dat de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, een gelijkheid in rechte

en niet in feite betreft, aangezien vrouwenrechten nog steeds op systematische wijze geschonden

worden in Marokko. De “Mouddawana” is wel degelijk hervormd en één van deze hervormingen bestaat

erin dat vrouwen het recht hebben om te scheiden, doch verzoekster merkt op dat de uitoefening van dit

recht niet vanzelfsprekend is aangezien rechters, die het niet eens zijn met deze hervorming, gezien het

sociale taboe, de wet systematisch naast zich neerleggen en bijgevolg vrouwen niet toelaten hun recht

tot scheiden uit te oefenen in de praktijk. Verzoekster verwijst hiertoe naar stuk 3 gevoegd aan het

verzoekschrift “Morocco’s Dilemma: Rights and Reform or Closure and Conservatism?”.

Wanneer een vrouw er in slaagt haar recht op scheiden uit te oefenen, bestaat er volgens verzoekster

een reële kans dat zij in Marokko terecht komt in de armoede aangezien een scheiding in Marokko vaak

leidt tot een devaluatie van de socio-economische status van de vrouw in kwestie. Zij verwijst in dit

verband naar een studie, uitgevoerd door het Marokkaanse ministerie van werk en sociale zaken (stuk 2

bij het verzoekschrift), waaruit blijkt dat de meeste vrouwen, na een scheiding, financieel afhankelijk

worden en daarom terugkeren naar het ouderlijk huis.

Verzoekster wijst er op dat in casu haar scheiding ertoe geleid heeft dat haar familie alle contact met

haar verbroken heeft en haar verstoten heeft. Uit het feit dat haar ouders het contact plots verbroken

hebben en haar voordien wekelijks contacteerden, kan volgens haar niet worden afgeleid dat zij niet

verstoten is. Zij stelt dat, gelet op het gegeven dat haar ouders voor de officiële scheiding haar nog

trachtten te overtuigen om het scheidingsproces niet verder te zetten, kan worden aangenomen dat zij

zich wel degelijk schamen voor de scheiding en daarom geen contact willen met haar.

Als gevolg brengt, aldus verzoekster, de scheiding in combinatie met de verstoting door haar familie,

haar in een situatie waarin zij voor een dilemma staat. Ofwel komt zij terecht in de armoede en wordt zij

gemarginaliseerd, ofwel kiest zij ervoor om zich op de arbeidsmarkt te begeven in een poging om

zichzelf te onderhouden.

In het geval dat verzoekster in de armoede belandt, zal zij mogelijkerwijze op straat terecht komen. Zij

stelt dat het buiten kijf staat dat een leven op straat een vernederende behandeling zou uitmaken voor

haar, gelet op het vernederend karakter van een leven op straat in se. Waar het CGVS in de bestreden

beslissing, oordeelt dat er verschillende organisaties bestaan die zich inzetten voor de strijd tegen

vrouwenmishandeling en bieden van ondersteuning aan vrouwen die slachtoffer zijn van partnergeweld,

werpt verzoekster op dat dergelijke organisaties er in de eerste plaats zijn voor vrouwen die momenteel

het slachtoffer zijn partnergeweld, en niet noodzakelijk voor vrouwen die een risico lopen om in de

armoede te belanden. Deze observatie geldt volgens haar des te meer aangezien de Marokkaanse

autoriteiten hun verantwoordelijkheid om de organisaties, waarvan sprake, financieel te steunen, niet

naleven, en deze organisaties vervolgens geen groot aantal vrouwen kan opvangen. Verzoekster

verwijst hiertoe naar een artikel “Domestic Violence Shelters in Morocco Are Safe Havens the

Government is Failing to Support” afkomstig van Muftah (stuk 9).

Indien verzoekster ervoor zou kiezen om de arbeidsmarkt te betreden opdat zij in haar eigen onderhoud

kan voorzien, loopt zij volgens haar ook het risico het voorwerp uit te maken van een vernederende

behandeling aangezien seksuele intimidatie en exploitatie van vrouwen op de werkvloer een veel

voorkomend, maar tegelijkertijd verwaarloosd, fenomeen is in Marokko. Verzoekster verwijst in dit

verband naar het internetartikel “Morocco: Sexual Harassment under Legal Scrutiny”(stuk 4) en “Country

Reports on Human Rights Practices for 2014 – Morocco” (stuk 6). Verzoekster wijst voorts op haar

laaggeschooldheid en meent dat het niet eenvoudig zal zijn om een degelijke job te vinden, wat er

volgens haar er toe kan leiden dat zij zich genoodzaakt zal zien om zich te prostitueren. Verzoekster

besluit uit dit alles dat wanneer zij seksuele intimidatie moet ondergaan op de werkvloer – al dan niet in
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de prostitutie – dit een vernederende behandeling uitmaakt, gelet op de oneerbiedigheid voor haar

integriteit en waardigheid, en de minderwaardigheids- en angstgevoelens die bij haar teweeg zouden

worden gebracht.

Indien verzoekster er alsnog in zou slagen om ofwel terug bij haar ouders in te trekken, ofwel zich van

een degelijke job – vrij van seksuele intimidatie – te voorzien, zal zij zich nog steeds geconfronteerd zien

met seksuele intimidatie, aangezien dit zodanig verankerd is in de Marokkaanse cultuur. Het treft alle

vrouwen in Marokko, onafgezien van hun leeftijd, ras of voorkomen, en de verschillende manieren

waarop vrouwen seksueel worden geïntimideerd bestaan uit verbaal geweld, seksuele aanvallen waarbij

vrouwen betast worden, en zelfs (groeps)verkrachtingen. Zij verwijst naar het internetartikel “Moroccan

Women Affected by Sexual Harassment Share Their Views” (stuk 5), naar het rapport “Violence against

women in public spaces: the case of Morocco” (stuk 7) en naar haar eigen verklaringen waarin zij

aangeeft schrik te hebben dat veel mannen haar gaan lastig vallen.

De stappen die de Marokkaanse overheid heeft ondernomen om geweld tegen vrouwen te stoppen en

te voorkomen zijn volgens verscheidene instanties niet voldoende (stuk 3, 4, 6). Daarnaast is seksuele

intimidatie – niet op de werkvloer – nog steeds niet strafbaar in de Marokkaanse wetgeving (“Morocco –

Report on Violence against Women”, stuk 8).

Verzoekster meent op afdoende wijze te hebben aangetoond dat zij, overeenkomstig artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet, een gegronde vrees heeft om vervolgd te worden wegens het behoren tot een

bepaalde sociale groep, dat zij zich buiten het land, waarvan zij de nationaliteit bezit, bevindt, en dat zij

de bescherming van dat land niet kan niet inroepen. Zij stelt deel uit te maken van een bepaalde sociale

en kwetsbare groep met een gemeenschappelijke achtergrond die niet gewijzigd kan worden, aangezien

vrouwen in Marokko die gescheiden zijn dergelijke gemeenschappelijke achtergrond delen. Vrouwen

worden in Marokko in het algemeen geconfronteerd met dagelijkse seksuele intimidatie. Vrouwen die,

omwille van verstoting, op zichzelf zijn aangewezen en bovendien het taboe “gescheiden” met zich

meedragen, worden nog vaker het slachtoffer van dergelijke praktijken aangezien, in de Marokkaanse

maatschappij, vermoed wordt dat dergelijke vrouwen bewust op zoek zijn naar een man, waarop

mannen zichzelf het recht toekennen om deze vrouwen seksueel te intimideren en zelfs om geweld te

gebruiken tegen deze vrouwen (stuk 7).

Ten slotte houdt verzoekster voor geen beroep te kunnen doen op de bescherming van de

Marokkaanse autoriteiten, aangezien seksuele intimidatie, die zich niet voordoet op de werkvloer, niet

strafbaar is overeenkomstig de Marokkaanse wetgeving.

2.1.2. In ondergeschikte orde, vraagt zij haar het subsidiaire beschermingsstatuut toe te kennen.

Verzoekster meent op afdoende wijze te hebben aangetoond dat er, overeenkomstig artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet, zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat, wanneer zij naar haar land

van herkomst terugkeert, een reëel risico zou lopen op ernstige schade, erop gelet dat de ernstige

schade, waarvan sprake, onder meer bestaat uit een vernederende behandeling van verzoekster in haar

land van herkomst.

2.1.3. In uiterst ondergeschikte orde, wenst verzoekster op te werpen dat verwerende partij

onvoldoende onderzoek heeft gevoerd, en vraagt zij de administratieve beslissing van het CGVS te

vernietigen met het oog op bijkomende onderzoeksdaden.

Volgens verzoekster heeft het CGVS geen deugdelijk onderzoek bewerkstelligd, wat betreft de seksuele

intimidaties als dagelijkse realiteit voor Marokkaanse vrouwen. Het gegeven waarbij het CGVS oordeelt

dat de Commissaris-generaal niet over informatie beschikt waaruit zou blijken dat verzoekster door veel

mannen zou worden lastig gevallen, doet vragen rijzen omtrent de noodzaak aan een diep en

nauwkeurig onderzoek dat het CGVS moet uitvoeren. Uit de stukken die verzoekster bij dit

verzoekschrift heeft gevoegd, kan duidelijk worden geconcludeerd dat seksuele intimidatie dagelijks

deel uitmaakt van het leven van Marokkaanse vrouwen (stuk 3, 4, 5, 6, 7).

Vervolgens voert verzoekster aan dat het CGVS geen deugdelijk onderzoek heeft uitgevoerd met

betrekking tot de vooruitgang wat betreft gelijkheid van mannen en vrouwen. De hervormingen van de

Marokkaanse grondwet, erop gericht Marokkaanse vrouwen meer rechten toe kennen, kunnen

onmiskenbaar aanzien worden als een vooruitgang, ware het niet dat deze hervormingen verre van

zichtbaar zijn in de realiteit van de Marokkaanse maatschappij. Een belangrijk voorbeeld dat hiertoe kan

worden aangevoerd, is het aan vrouwen toegekende recht om te scheiden. Formeel gezien kunnen

Marokkaanse vrouwen, net als Marokkaanse mannen, een scheiding aanvragen, doch in de realiteit
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worden vrouwen vaak geconfronteerd met afkeurende reacties van de maatschappij, en bovendien met

rechters die weigeren hun scheidingsaanvraag te behandelen (stuk 3).

Ten slotte geeft verzoekster aan dat het CGVS ook nagelaten heeft een deugdelijk onderzoek te

verrichten met betrekking tot de organisaties die zich inzetten voor de strijd tegen vrouwenmishandeling

en bieden van ondersteuning aan vrouwen die het slachtoffer zijn van partnergeweld. Het bestaan van

dergelijke organisaties staat onomwonden vast, doch verzoekster wenst er op te wijzen dat deze

organisaties zich in de eerste plaats richten tot vrouwen die het slachtoffer zijn van mishandeling en

geweld, en niet tot vrouwen die op een vernederende manier behandeld worden. Mocht dit alsnog het

geval zijn, moet er op gewezen worden dat de capaciteit van deze organisaties ruimschoots

onvoldoende zou zijn, erop gelet dat seksuele intimidatie een probleem is dat elke Marokkaanse vrouw

op dagelijkse basis moet doorstaan. Indien verzoekster toch tot de doelgroep van deze organisaties zou

behoren, bestaat er nog steeds een reële kans dat verzoekster hier niet op afdoende wijze opgevangen

en geholpen zou worden gelet op het tekort aan financiële middelen waar deze organisaties onder lijden

(stuk 9). Het aanvoeren van het bestaan van deze organisaties, zonder na te gaan of en hoe deze

functioneren in de realiteit, is onvoldoende om te kunnen besluiten dat verzoekster terecht zou kunnen

bij deze organisaties.

2.1.4. Als bijlage aan het verzoekschrift worden volgende rapporten en artikelen gevoegd: (1) Women

and Poverty in Morocco: The Many Faces of Social Exclusion, (2) Morocco’s Dilemma: Rights and

Reform or Closure and Conservatism?, (3) Morocco: Sexual Harassment under Legal Scrutiny, (4)

Moroccan Women Affected by Sexual Harassment Share Their Views, (5) US Department of State,

Bureau of Democracy, Human Rights and Labor: Country Report on Morocco, 2014, (6) Violence

against women in public spaces: the case of Morocco, (7) Morocco – Report on Violence against

Women, (8) Domestic Violence Shelters in Morocco Are Safe Havens the Government is Failing to

Support.

2.2. Na lezing van het administratief dossier kan de Raad in navolging van de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen slechts vaststellen dat verzoekster er allerminst in slaagt een

gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade aannemelijk te maken. De

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen heeft verzoeksters asielaanvraag op

individuele wijze onderzocht en omstandig en duidelijk de motieven uiteengezet waarop hij zijn

beslissing steunt. De asielaanvraag van verzoekster werd geweigerd omdat (i) haar problemen met haar

ex-echtgenoot van louter interpersoonlijke, intrafamiliale en socio-economische aard zijn die

als dusdanig niet ressorteren onder het toepassingsgebied van de Vluchtelingenconventie, (ii) uit haar

verklaringen niet blijkt dat zij omwille van het bestaan van een reëel risico op het lijden van ernstige

schade in de zin van artikel 48/4 §2 b) van de Vreemdelingenwet niet naar Marokko zou

kunnen terugkeren gelet op (a) haar beweerde vrees voor haar ex-echtgenoot ingeval van terugkeer

naar Marokko ongeloofwaardig is, (b) zij haar vrees om als dakloze te moeten leven in Marokko omdat

haar familie haar niet meer wil niet aannemelijk maakt gezien haar weinig doorleefde en overtuigende

verklaringen en (c) zij geen elementen heeft aangebracht waaruit kan worden afgeleid dat zij niet de

mogelijkheid zou hebben om zich, los van haar familie, elders in Marokko te vestigen en er een leven op

te bouwen, en (iii) het feit dat verzoekster ondertussen in België een vriend/verloofde heeft, een

vriendenkring heeft opgebouwd en hier taallessen volgt, niet weerhouden kunnen worden bij de

beoordeling van haar nood aan internationale bescherming ten aanzien van haar land van herkomst.

2.3. De Raad wijst er vooreerst op dat artikel 3 EVRM inhoudelijk overeenstemt met artikel 48/4, §2, b

van de Vreemdelingenwet. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoekster een reëel risico op

ernstige schade bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing

voorhanden is. Algemeen kan worden gesteld dat ook het Hof het bewijs van het ernstig en reëel risico

bij verzoekster legt. Een blote bewering of een eenvoudige vrees voor een onmenselijke behandeling op

zich volstaat niet om een inbreuk uit te maken op artikel 3 EVRM (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v.

Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu). Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt dat

uitzonderlijk, in de zaken waarin een verzoekende partij aanvoert dat zij deel uitmaakt van een groep die

systematisch blootgesteld wordt aan een praktijk van slechte behandelingen, de bescherming van artikel

3 van het EVRM optreedt wanneer de verzoekende partij aantoont dat er ernstige en bewezen motieven

bestaan om het bestaan van de praktijk in kwestie aan te nemen en om aan te nemen dat zij tot de

bedoelde groep behoort (zie: EHRM 28 februari 2008, Saadi/Italië, § 132). In dergelijke omstandigheden

eist het EHRM niet dat de verzoekende partij het bestaan aantoont van andere bijzondere kenmerken

die haar persoonlijk zouden onderscheiden, indien dat de door artikel 3 van het EVRM geboden

bescherming illusoir zou maken. Dit zal worden bepaald in het licht van het relaas van de verzoekende
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partij en van de beschikbare informatie over het land van bestemming wat de groep in kwestie betreft

(zie: EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 80; EHRM 23 mei 2007, Salah Sheekh/Nederland, § 148).

2.3.1. Zonder de problemen, waaronder de economische problemen, waar Marokkaanse vrouwen mee

geconfronteerd kunnen worden te onderschatten zoals blijkt uit de toegevoegde informatie, stelt de

Raad vast dat verzoekster in voorliggend verzoekschrift geen valabele argumenten bijbrengt om de

pertinente motieven zoals opgenomen in de bestreden beslissing, die draagkrachtig zijn en steun vinden

in het administratief dossier, te verklaren of te weerleggen. Zij verliest zichzelf hoofdzakelijk in het

opwerpen van algemene beschouwingen en veronderstellingen, zonder dat zij concrete elementen en

argumenten opwerpt die deze motieven in een ander daglicht te plaatsen.

Wat betreft verzoeksters beweerde vrees voor haar ex-echtgenoot, wordt in de bestreden beslissing

uitvoerig toegelicht op welke gronden de commissaris-generaal tot zijn besluit komt. Deze motieven

worden echter door verzoekster in haar verzoekschrift op generlei wijze concreet betwist, laat staan

ontkracht zodat deze onverminderd overeind blijven en door de Raad tot de zijne worden gemaakt.

2.3.2. Wat betreft haar vrees om als dakloze te moeten leven, stelt de Raad vast dat verzoekster zich

louter beperkt tot volharden in haar bewering dat haar scheiding ertoe geleid heeft dat haar familie alle

contact met haar verbroken heeft en haar verstoten heeft. Het louter herhalen van de asielmotieven is

echter niet van aard om de motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten (RvS 10 maart 2006,

nr. 156.221; RvS 4 januari 2006, nr. 153.278). Het komt derhalve aan verzoekster toe om de motieven

van de bestreden beslissing met concrete argumenten in een ander daglicht te stellen, waar verzoekster

in gebreke blijft. Zij voert evenwel, onder verwijzing van algemene artikelen en rapporten, een betoog

rond de (juridische) minderwaardige positie van vrouwen in Marokko en de positie van gescheiden en

verstoten vrouwen, doch gaat volledig voorbij aan de in de bestreden beslissing gedane vaststelling dat

er geen geloof kan worden gehecht aan haar bewering dat zij ingeval van een eventuele terugkeer naar

Marokko niet meer bij haar familie terecht zou kunnen gelet op haar weinig doorleefde en overtuigende

verklaringen. Zo blijkt uit de bestreden beslissing hieromtrent het volgende: “U gevraagd of u nog

contact heeft met uw ouders, broer en zussen in Marokko, stelde u aanvankelijk dat u hen zelden

contacteert. Uw laatste contact zou dateren van voor u naar het gesloten centrum Caricole werd

overgebracht. Meer precies zou u uw ouders een tweetal maanden geleden, i.c. november 2015, een

laatste keer hebben gehoord. Uw zus R.(…) zou u een tweetal weken geleden, i.c. begin januari 2016,

een laatste keer gehoord hebben. U gevraagd waarom uw familie sindsdien geen contact meer willen,

merkte u enkel op dat uw ouders u niet aanspreken en niet met u willen praten. Ook uw zus zou niet

meer met u willen praten. Via uw zus zou u bij het laatste contact vernomen hebben dat uw ouders niet

meer met u willen praten en problemen willen vermijden. Echter, u later nogmaals gevraagd naar het

laatste contact met uw zus verklaarde u dat u uw zus opbelde maar dat zij de telefoon niet opnam. U

belde nadien niet meer terug, maar leidde uit het feit dat ze de telefoon niet opnam af dat ze niet meer

met u wil praten. Het mag duidelijk zijn dat dit niet kan worden weerhouden. U gevraagd naar het

contact tussen u en uw ouders voor het twee maanden geleden stopte, verklaarde u eerst dat u ook

toen maar zelden contact had. U gevraagd waarom het contact dan uiteindelijk twee maanden geleden

volledig stopte, merkte u plots op dat u voordien wel wekelijks contact had met uw ouders. U gevraagd

naar deze contacten, stelde u dat bij deze contacten gevraagd werd hoe het met u ging. U dan

gevraagd wat er dan twee maanden geleden precies gebeurde waarom uw ouders alle contact

verbraken, repliceerde u dat ze uw ex vrezen en u wees erop dat het een schande is dat u gescheiden

bent. U werd er vervolgens meermaals op gewezen dat u al sinds oktober 2013 weg bent bij uw ex-

echtgenoot, hij al sindsdien bedreigingen uitte ten aanzien van uw familie en u reeds in februari 2015

van uw echtgenoot scheidde maar dat uw ouders desondanks tot twee maanden geleden wekelijks

contact met u onderhielden om te horen hoe het met uw ging. Hiermee rekening houdende werd u

meermaals gevraagd waarom uw ouders dan plots sinds twee maanden geen contact meer met u

willen, kan u niet verduidelijken en moet uiteindelijk gewoon toegeven dat u het niet weet (zie

gehoorverslag CGVS p. 7, 8, 9 en 10). U blijkt ook geen stappen te hebben gezet om eventueel via

andere familieleden hieromtrent meer te weten te komen. Zoals gezegd nam uw zus de telefoon niet op

toen u haar twee weken geleden belde waarna u niet meer terugbelde. U gevraagd waarom u geen

contact nam met uw overige familieleden in Marokko, stelde u enkel dat zij nooit naar u vragen

(zie gehoorverslag CGVS p. 9). U haalde uiteindelijk nog aan dat uw ouders, voor uw officiële scheiding,

nog contact met u onderhielden om u te overtuigen toch niet door te gaan met de scheiding. Daar u

echter wel doorzette, zou u door de scheiding niet meer welkom zijn nu (zie gehoorverslag CGVS p. 12).

Indien dit zo is, mag het wel verbazen dat uw ouders nog de moeite zouden nemen u tot een tweetal

maanden terug wekelijks te contacteren om te horen hoe het met u gaat en dit ondanks dat u reeds in

februari 2015 scheidde. U merkte hier eerst nog op dat jullie geen lange gesprekken voerden, dat uw
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ouders gewoon informeerden hoe het met u gaat. Uiteindelijk bleek u weerom niet op een overtuigende

manier te kunnen antwoorden (zie gehoorverslag CGVS p. 12). Dat uw familie daadwerkelijk geen

contact meer met u wil heeft u geenszins op overtuigende wijze aangetoond. U uiteindelijk nog

gevraagd wat er zou gebeuren als u bij uw ouders voor de deur zou staan, repliceerde u dat u dat niet

weet. U voorts gevraagd waarom u niet naar uw oudste zus R.(…) zou kunnen gaan, stelde u enkel

dat dat niet kan, dat u er niet welkom bent. Uw zus is gehuwd en u wil geen problemen veroorzaken. U

merkte nog op dat uw zus geen huis heeft en ook zelf bij mensen woont (zie gehoorverslag CGVS p.

16). Het mag duidelijk zijn dat u ook hier niet kan overtuigen dat u niet bij uw familie zou terecht kunnen,

minstens geen beroep op hen zou kunnen doen, in geval van een eventuele terugkeer naar Marokko

(zie gehoorverslag CGVS p. 16). Dat u aldus ingeval van een eventuele terugkeer naar Marokko niet

meer bij uw familie zou terecht kunnen kan dan ook niet worden aangenomen.”

Verzoekster komt niet verder dan loutere hypotheses en veronderstellingen dat zij als gescheiden en

verstoten vrouw in armoede zal belanden of dat zij, in geval zij ervoor zou kiezen om de arbeidsmarkt te

betreden, te maken zal krijgen met seksuele intimidatie of zich genoodzaakt zal zien om zich te

prostitueren. Dit betoog vermag echter geen afbreuk te doen aan het voorgaande, gezien verzoekster

gelet op het feit dat geen geloof kan gehecht worden als zou zij verstoten zijn door haar familie, niet

aannemelijk maakt dat zij daar in een vergelijkbare situatie zal terechtkomen. Er zijn naar het oordeel

van de Raad in casu dan ook geen concrete aanwijzingen dat verzoekster in Marokko in

mensonwaardige omstandigheden zal terechtkomen.

De verwijzing naar algemene informatie aangaande seksuele intimidatie van vrouwen in Marokko,

wijzigt niets aan het voorgaande. Dergelijke verwijzing volstaat immers niet om aan te tonen dat

verzoekster in haar land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat haar betreft

een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming

bestaat. Deze vrees voor vervolging dient in concreto te worden aangetoond en verzoekster blijft hier in

gebreke vermits zij zich in haar verzoekschrift beperkt tot de verwijzing naar algemene rapporten. Ook

tijdens haar gehoor kon zij geen concrete feiten weergeven ter ondersteuning van haar vrees lastig te

worden gevallen door mannen. Het kan de commissaris-generaal dan ook niet ten kwade worden

geduid hier geen verder onderzoek naar te hebben gevoerd.

De Raad benadrukt voorts dat het feit tot een bepaalde sociale groep te behoren, er niet automatisch op

wijst dat de asielzoeker wordt vervolgd. De asielzoeker moet immers een gegronde vrees voor

vervolging aantonen in de vluchtelingenrechtelijke zin en bij gebrek aan een gegronde vrees voor

vervolging is het behoren tot een bepaalde groep irrelevant. Zo verzoekster voorhoudt dat zij als

gescheiden vrouw behoort tot een sociale en kwetsbare groep, wat aanleiding zou kunnen geven tot

vervolging, stelt de Raad vast dat verzoekster geenszins in concreto aantoont dat er voldoende

zwaarwichtige feiten voorhanden zijn waaruit een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op

ernstige schade in haar individueel geval blijkt vermits zij zich beperkt tot de verwijzing naar algemene

rapporten. Bovendien toont zij evenmin aan dat zij geen beroep zou kunnen doen op de bescherming

van de Marokkaanse autoriteiten die zich inzetten voor de strijd tegen vrouwenmishandeling en

ondersteuning bieden aan vrouwen die het slachtoffer worden van partnergeweld.

Verzoeksters kritiek op de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, haar stelling dat

seksuele intimidatie dagelijks deel uitmaakt van het leven van Marokkaanse vrouwen en de

Commissaris-generaal hieromtrent geen deugdelijk onderzoek heeft verricht, en de gelijkheid tussen

mannen en vrouwen nog verre van zichtbaar zijn, doen geen afbreuk aan de vaststellingen dat

verzoekster niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij gescheiden is en een vrees dient te koesteren

vanwege haar ex-echtgenoot, zij evenmin aannemelijk heeft gemaakt dat zij geen steun (meer) krijgt

van haar familie wanneer zij naar Marokko terugkeert, en zij evenmin aantoont dat zij geen beroep kan

doen op de Marokkaanse autoriteiten of geen steun zou vinden in de projecten die door de

Marokkaanse autoriteiten worden georganiseerd en gefinancierd.

In de mate verzoekster, onder verwijzing van een artikel uitgaande van Muftah, voorhoudt dat, indien zij

tot de doelgroep van organisaties die zich inzetten voor de strijd tegen vrouwenmishandeling zou

behoren, zij niet op afdoende wijze opgevangen en geholpen zou worden gelet op het tekort aan

financiële middelen waar deze organisaties onder lijden, stelt de Raad vast dat het artikel zeer

algemeen de mening weergeeft van één persoon in het kader van een organisatie “Muftah” waar niet

meer uitleg over gegeven wordt. De Raad stelt vast dat uit de informatie van het Commissariaat-

generaal blijkt dat de organisaties die werken rond deze vrouwenproblematiek en de internationale

organisaties, de Marokkaanse autoriteiten vraagt om meer geld te steken in de bestrijding van geweld
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tegen vrouwen en opvangcentra. Daaruit kan niet afgeleid worden dat verzoekster geen bescherming

zou krijgen indien zij dit nodig heeft bij terugkeer naar Marokko.

2.4. In acht genomen wat voorafgaat is de Raad van oordeel dat de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen terecht concludeert aan de hand van de in de bestreden beslissing

toegelichte vaststellingen dat verzoekster niet als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet kan worden erkend en dat zij niet in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming

in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.5. Waar verzoekster in fine vraagt om, in meest ondergeschikte orde, de bestreden beslissing te

vernietigen en het dossier terug over te maken aan de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen, wijst de Raad erop dat hij slechts de bevoegdheid heeft de beslissing van de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen tot weigering van de vluchtelingenstatus

en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus te vernietigen om redenen vermeld in artikel 39/2,

§1, 2° van de Vreemdelingenwet. Verzoekster toont niet aan dat er een substantiële onregelmatigheid

kleeft aan de bestreden beslissing die door de Raad niet kan worden hersteld, noch toont zij aan dat er

essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen tot een bevestiging of een

hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen, zoals blijkt uit wat

voorafgaat. Het verzoek tot vernietiging kan derhalve niet worden ingewilligd.

Er worden geen gegronde middelen aangevoerd.

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 negenentwintig februari tweeduizend zestien

door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

mevr. I. VERLOOY, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

I. VERLOOY M.-C. GOETHALS


