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 nr. 169 635 van 13 juni 2016 

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 IVde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 8 juni 2016 heeft 

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

3 juni 2016. 

 

Gelet op de artikelen 39/77/1 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 9 juni 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 juni 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. VAN ISACKER. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. VAN NIJVERSEEL loco 

advocaat M. SAMPERMANS en van attaché B. VANDENHAUTE, 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  

Volgens uw verklaringen bezit u de Marokkaanse nationaliteit en bent u op 7 februari 1974 geboren in 

Casablanca, Marokko.  

Op 19 december 2001 vroeg u een eerste maal asiel aan in België. U verklaarde de Algerijnse 

nationaliteit te bezitten en S.M. te heten. U verklaarde dat u op 4 oktober 1974 geboren was in Tilinsan, 

Algerije. In het kader van uw eerste asielaanvraag verklaarde u verder dat u Algerije ontvluchtte omdat 

islamitische terroristen de boerderij van uw familie tot driemaal toe overvallen zouden hebben. U zocht 

hulp bij de Algerijnse politie doch zij weigerden u te helpen. Wel gaven ze u een wapen om u te 

verdedigen. U besloot Algerije te verlaten.  
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U verklaarde dat u op 14 december 2001 Algerije verliet en naar Marokko reisde. Vervolgens zou u via 

Algerije naar Frankrijk gereisd zijn en verder naar België.  

Op 16 januari 2002 verkreeg u een beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te 

verlaten. Op 17 januari 2002 zag u af van asiel.  

U gaf geen gevolg aan dit bevel om het grondgebied te verlaten en op 24 februari 2004 trad u in het 

huwelijk met een vrouw van Belgische nationaliteit. U verkreeg hierdoor een verblijfsdocument op basis 

van gezinshereniging.  

Op 13 juni 2007 werd u door de Correctionele Rechtbank van Brugge veroordeeld tot een 

gevangenisstraf van zes maanden omdat u zich schuldig had gemaakt aan weerspannigheid en smaad 

tegenover een agent. Op 29 november 2007 werd u door diezelfde rechtbank veroordeeld tot een straf 

van zes maanden wegens diefstal met geweld of bedreigingen bij nacht. Op 26 mei 2008 werd u door 

het Hof van Beroep van Gent veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar (vijf jaar met uitstel 

voor de helft) wegens diefstal met geweld of bedreigingen en poging tot gewone diefstal bij nacht. Op 22 

november 2010 werd u door de Correctionele Rechtbank van Brugge veroordeeld tot een 

gevangenisstraf van zeven maanden voor gewone diefstal. Op 28 december 2010 werd u opgesloten in 

de gevangenis. Op 1 maart 2011 werd u door de Correctionele Rechtbank van Brugge veroordeeld 

tot een gevangenisstraf van een jaar voor gewone diefstal. De Politierechtbank van Brugge 

veroordeelde u vervolgens tot een gevangenisstraf van zes maanden voor verkeersovertredingen. Op 8 

juli 2011 werd u door de Correctionele Rechtbank van Brugge veroordeeld tot een gevangenisstraf van 

tien maanden voor gewone diefstal.  

Op 20 februari 2012 werd uw huwelijk met uw Belgische echtgenote vernietigd door de Rechtbank van 

Eerste Aanleg van Brugge als zijnde een schijnhuwelijk. Uw recht op vestiging in het Rijk werd hierop op 

24 augustus 2012 ingetrokken. De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring werden op 

5 april 2013 door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) verworpen.  

Op 10 en 11 augustus 2015 diende u een aanvraag voor verblijf op basis van artikel 9bis in. Deze 

aanvragen werden door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) negatief afgesloten op 8 en 21 december 

2015.  

Op 21 december 2015 werd u vanuit de gevangenis van Leuven Hulp overgebracht naar het gesloten 

centrum in Merksplas. Een repatriëring werd voorzien op 22 december 2015. Deze werd geannuleerd 

op 21 december 2015 omwille van een ingediend beroep.  

Een tweede repatriëring werd voorzien op 7 januari 2016. Deze repatriëring werd geannuleerd daar u op 

4 januari 2016 een tweede asielaanvraag indiende bij de Belgische asielinstanties. U verklaarde ditmaal 

de Marokkaanse nationaliteit te bezitten, S.Z. te heten en op 7 februari 1974 geboren te zijn in 

Casablanca, Marokko. U verklaarde voorts dat u In 1996 of 1997 Marokko verliet en dit omwille van 

problemen met een organisatie die zich bezighield met drugshandel en waarvoor u tot 1991 of 1992 

werkzaam was. Nu uw vlucht uit Marokko zou u twee jaar in Spanje en drie jaar in Italië hebben 

gewoond alvorens naar België af te reizen.  

Ter staving van uw tweede asielaanvraag legde u uw Marokkaanse identiteitskaart voor, een laissez-

passer van het Consulaat Generaal van het Koninkrijk Marokko te Antwerpen en enkele documenten die 

aangeven dat u in België opleidingen heeft genoten.  

Op 17 februari 2016 besliste de Commissaris-generaal tot een weigering van inoverwegingname van 

uw asielaanvraag omdat de door u aangehaalde feiten geen verband hielden met de criteria voorzien in 

de Vluchtelingenconventie en u geenszins wist te overtuigen van het bestaan van een reëel risico op het 

lijden van ernstige schade zoals voorzien in de definitie van subsidiaire bescherming. Bovendien legde u 

ook geen documenten neer die konden aantonen dat u nood had aan internationale bescherming. U 

diende geen beroep in tegen deze weigeringsbeslissing.  

Op 31 maart 2016 werd een repatriëring naar Marokko voorzien. Deze werd geannuleerd omwille van 

technische redenen.  

Op 31 mei 2016 werd een tweede repatriëring naar Marokko voorzien. Daar u op 30 mei 2016 een 

derde asielaanvraag indiende werd deze repatriëring eveneens geannuleerd.  

In het kader van uw derde asielaanvraag verklaart u niet naar Marokko te kunnen terugkeren omwille 

van problemen met de maffia die wilde dat u met hen zou samenwerken om hasj te verkopen. U merkt 

eveneens op door de politie wordt gezocht. U verklaart voorts dat u de kans wil uw verhaal te vertellen 

omdat u dit niet op schriftelijke manier kan overbrengen. U legt geen stavingsstukken neer maar haalt 

aan over veel bewijsstukken te beschikken in Marokko.  

 

B. Motivering  

Na onderzoek van alle stukken aanwezig in uw administratief dossier, dient vastgesteld te worden dat 

uw asielaanvraag niet in overweging genomen kan worden.  

In overeenstemming met artikel 57/6/2, eerste lid van de Vreemdelingenwet, onderzoekt de 

commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in geval van een meervoudige 
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asielaanvraag bij voorrang of er nieuwe elementen aan de orde zijn, of door de asielzoeker zijn 

voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor erkenning als vluchteling in de 

zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij 

gebrek aan dergelijke elementen, neemt de commissaris-generaal het asielverzoek niet in overweging.  

Er dient immers te worden opgemerkt dat u uw huidige asielaanvraag steunt op dezelfde motieven als 

deze aangehaald in kader van uw tweede asielaavraag. U verklaarde wel dat u nieuwe elementen hebt 

toe te voegen maar deze zijn gelinkt aan uw vorige relaas (zie verklaringen DVZ meervoudige 

asielaanvraag). Vooreerst dient te worden opgemerkt dat de Commissaris-generaal in kader van uw 

tweede asielaanvraag reeds uitdrukkelijk oordeelde dat de door u aangehaalde feiten geen enkel 

verband hielden met de criteria voorzien in de Vluchtelingenconventie en u geenszins wist te overtuigen 

van het bestaan van een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals voorzien in de definitie van 

subsidiaire bescherming en dit gezien (i) de door u aangehaalde feiten louter gemeenrechtelijk 

(strafrechtelijk) en interpersoonlijk van aard waren, i.c. u vreesde problemen met een 

misdaadorganisatie die u wenste te verlaten, (ii) de feiten die u aanhaalde dateren van 1991 of 1992 en 

u niet kon aantonen dat er zich in daaropvolgende periode tot aan uw vertrek in 1995 of 1996 dan wel 

nadien, nog feiten voordeden, (iii) u na uw vlucht nog meermaals probleemloos terugkeerde naar 

Marokko terwijl ook uw familie geen problemen kende en (iv) u voor het overige ook geen problemen 

kende met de Marokkaanse autoriteiten. U legde ook geen documenten neer die hier alsnog een ander 

licht op konden werpen.  

De Commissaris-generaal wees er voorts nog op dat uw gehele geloofwaardigheid en beweerde nood 

aan internationale bescherming in vraag kon worden gesteld gezien u (i) aanvankelijk, in het kader van 

uw eerste asielaanvraag, een valse identiteit en nationaliteit opgaf - u beweerde toen S.M. te heten, 

geboren te zijn op 4 oktober 1974 te Tilinsan en de Algerijnse nationaliteit te hebben - én een volledig 

verzonnen verhaal opdiste, (ii) pas vijf jaar na uw vlucht uit Marokko, en nadat u eerst twee, 

respectievelijk drie jaar, in Spanje en Italië verbleef en werkte zonder asiel aan te vragen, een eerste 

asielaanvraag indiende én (iii) pas in januari 2016 - bijna 14 jaar nadat uw eerste asielaanvraag werd 

afgewezen - en nadat uw Belgische verblijfsvergunning naar aanleiding van een schijnhuwelijk werd 

ingetrokken, uw twee aanvragen tot regularisatie negatief werden beoordeeld, een geplande repatriëring 

werd geannuleerd en en een nieuwe repatriëring stond gepland, op aanraden van uw advocaat een 

tweede asielaanvraag indiende. De exacte motieven op grond waarvan de Commissaris-generaal tot 

deze bevindingen kwam, staan duidelijk en afdoende vermeld in de beslissing die in uw hoofde werd 

genomen in kader van uw tweede asielaanvraag. U brengt in onderhavige asielaanvraag geen 

elementen aan die hier alsnog een ander licht op kunnen werpen. U bevestigt uw relaas en haalt 

opnieuw aan te vrezen voor problemen met de misdaadorganisatie die hasj verkocht (zie verklaringen 

DVZ meervoudige asielaanvraag). In navolging van wat in het kader van uw tweede 

asielaanvraag reeds werd aangehaald, moet ook hier worden vastgesteld dat uw vrees geen verband 

houdt met de criteria van de vluchtelingenconventie. U heeft evenmin aangetoond dat er in uw hoofde 

dient te worden besloten tot het bestaan van een reëel risico op het lijden van erntige schade zoals 

voorzien in de defintie van subsidiaire bescherming temeer daar geen geloof kan worden gehecht aan 

uw relaas. U komt immers niet verder dan op te merken dat u veel te vertellen heeft en veel bewijzen 

heeft ter staving van uw relaas. U kan uw verhaal echter niet op geschreven manier weergeven omdat 

het geheimen zijn. Het mag duidelijk zijn dat deze loutere bewering geenszins volstaat om de eerdere 

motivering van uw asielaanvraag om te vormen. Dat u veel bewijzen heeft in Marokko kan ook geen 

ander licht werpen op de eerdere appreciatie temeer daar geen rekening kan gehouden worden met 

stukken die niet worden voorlegd.  

Volledigheidshalve kan hier nog worden aan toegevoegd dat u thans ook beweert dat u door de 

politie wordt gezocht (zie verklaringen meervoudige asielaanvraag vraag 1). Nochtans beweerde u 

tijdens uw tweede asielaanvraag, d.d. 4 januari 2016, uitdrukkelijk dat u geen problemen kende met de 

Marokkaanse autoriteiten (zie CGVS verslag 15/2/2016 p. 2, 3, 8 en 9). Dat u thans zonder meer uw 

verklaringen wijzigt, komt uw geloofwaardigheid ook geenszins ten goede. Dat u door de politie zou 

gezocht worden is overigens ook een loutere bewering die u op geen enkele manier kan staven. U 

verduidelijkt op een enkele manier doorheen uw verklaringen waarom u door de politie zou worden 

gezocht en/of welk risico u hierdoor zou lopen. Evenmin kan u deze loutere bewering aantonen aan de 

hand van enig overtuigend tastbaar begin van bewijs.  

U haalt tot slot nog aan dat u hier wil werken en studeren, doch deze feiten houden evenmin met de 

door u aangehaalde asielmotieven en volstaan dan ook niet om te besluiten tot het bestaan van een 

gegronde vrees voor vervolging dan wel een reëel risico op het lijden van ernstige schade.  

Volledigheidshalve kan hier nog worden aan toegevoegd dat u ook nu pas een derde asielaanvraag 

indiende op 30 mei 2016, één dag voor uw geplande repatriëring op 31 mei 2016 zou worden 

uitgevoerd. Reeds op 31 maart 2016 stond een repatriëring gepland doch deze werd om technische 

redenen geannuleerd.  



  

 

 

RvV X - Pagina 4 

Gelet op voorgaande, brengt u geen nieuwe elementen aan die de kans aanzienlijk groter maken dat u 

voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van 

artikel 48/4 in aanmerking komt. Evenmin beschikt het CGVS over dergelijke elementen.  

Bij gebrek aan nieuwe elementen die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor 

erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 

48/4 in aanmerking komt, moet de commissaris-generaal, in overeenstemming met artikel 57/6/2, eerste 

lid van de Vreemdelingenwet, op een met redenen omklede wijze oordelen of een terugkeerbesluit niet 

leidt tot direct of indirect refoulement.  

Het CGVS merkt hierbij op dat het in het kader van de haar op grond van de Vreemdelingenwet 

toegekende bevoegdheid uitsluitend uitspraak doet over de erkenning van de hoedanigheid van 

vluchteling of over de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij het beoordelen of een 

verwijderingsmaatregel naar uw land van herkomst een schending uitmaakt van het non-

refoulementbeginsel is de bevoegdheid van het CGVS bijgevolg beperkt tot een onderzoek van de 

elementen die verband houden met de criteria bepaald in de artikelen 48/3 en 48/4 van de 

Vreemdelingenwet. Uit het geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt dat er geen nieuwe elementen 

aan de orde zijn of door u zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat u voor erkenning 

als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in 

aanmerking komt.  

Rekening houdend met alle relevante feiten in verband met uw land van herkomst, met alle door u 

afgelegde verklaringen en de door u overgelegde stukken dient besloten te worden dat er actueel geen 

elementen voorhanden zijn die er op wijzen dat een terugkeerbesluit naar uw land van herkomst een 

schending uitmaakt van het non-refoulementbeginsel.  

Wat de eventuele problemen betreft die geen verband houden met de criteria bepaald in de artikelen 

48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, wijst het CGVS er op dat de Dienst Vreemdelingenzaken 

dienaangaande vastgesteld heeft dat, betreffende de elementen aangehaald in het kader van andere 

verbljifsprocedures, deze verbljifprocedures werden afgewezen en er geen schending van artikel 3 

EVRM werd aangetoond (bijlage 13quinquies dd. 30/05/2016).  

Bijgevolg dient dan ook besloten te worden dat er geen elementen voorhanden zijn waaruit kan blijken 

dat een verwijderingsmaatregel naar uw land van herkomst een schending uitmaakt van het non-

refoulementbeginsel.  

 

C. Conclusie  

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat uw asielaanvraag niet in 

overweging kan worden genomen in de zin van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet.  

Uw aandacht wordt gevestigd op het feit dat tegen deze beslissing geen schorsend beroep kan worden 

ingediend aangezien u zich in een situatie bevindt zoals vermeld in artikel 39/70, 2e lid van de 

Vreemdelingenwet.  

Dit beroep dient te worden ingediend binnen een termijn van 5 dagen na de kennisgeving van de 

beslissing overeenkomstig artikel 39/57, § 1, 2e lid, 3° van de Vreemdelingenwet, aangezien u zich op 

het ogenblik van de kennisgeving van de beslissing in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in artikel 

74/8 en 74/9 bevindt of ter beschikking bent gesteld van de regering en het minstens een tweede 

beslissing tot niet-inoverwegingneming betreft.” 

 

2. Over de gegrondheid van het beroep 

 

2.1. Verzoekschrift  

 

2.1.1. Middelen 

 

In onderhavig verzoekschrift stelt verzoeker als volgt: 

“Doordat in de bestreden beslissing het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen als volgt stelt:  

“In overeenstemming met artikel 57/6/2 eerste lid van de Vreemdelingenwet, onderzoekt de 

commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in geval van een meervoudig 

asielaanvraag bij voorrang of er nieuwe elementen aan de orde zijn, of door de asielzoeker zijn 

voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor erkenning als vluchteling in de 

zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij 

gebrek aan dergelijke elementen, neemt de commissaris-generaal het asielverzoek niet in overweging.”  

Dat de verwerende partij de plicht heeft zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en te stoelen op 

correcte feitenvinding. Dat er geval per geval moet gekeken worden naar de concrete omstandigheden 

van de zaak.  
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Dat het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en de Staatlozen, hierna CGVS stelt dat de 

aangehaalde feiten geen enkel verband hielden met de criteria voorzien in de Vluchtelingenconventie, 

ook kon verzoeker niet overtuigen in het bestaan van een reëel risico op het lijden van ernstige schade 

zoals voorzien in de definitie van subsidiaire bescherming. De bestreden beslissing stelt dat de 

aangehaalde feiten louter gemeenrechtelijk (strafrechtelijk) en interpersoonlijk van aard waren, zo 

vreesde verzoeker problemen met een misdaadorganisatie die hij wenste te verlaten. De bestreden 

beslissing haalt ook aan dat de aangehaalde feiten dateren van 1991/1992 en dat verzoeker niet kan 

aantonen dat er zich nadien nog feiten voordeden. Ook wordt er gezegd dat verzoeker nadat hij 

Marokko is gevlucht nog meermaals probleemloos is terug gekeerd naar Marokko en dat zijn familie in 

Marokko geen problemen kende.  

Dat verzoeker weldegelijk een reel risico loopt wanneer hij zou moeten terugkeren naar Marokko. 

Verzoeker heeft sedert 1991/1992 problemen met een misdaadorganisatie die hij de rug heeft 

toegekeerd. Deze organisatie is nog steeds uit op wraak.  

Verzoeker is na de feiten nog enkele malen teruggekeerd naar Marokko. Telkens stelde hij enkel zijn 

familie hiervan op de hoogte. Omwille van het gevaar dat verzoeker loopt in zijn land van herkomst, 

gebeurde zijn bezoeken telkenmale in het geheim.  

De familie van verzoeker kent geen problemen in Marokko, de misdaadorganisatie heeft dan ook enkel 

verzoeker in het vizier.  

Verzoeker diende vijf jaar na zijn vlucht uit Marokko zijn eerste asiel aanvraag in, zijn tweede 

asielaanvraag diende hij bijna veertien jaar na zijn eerste aanvraag in. Verzoeker vreest ervoor dat de 

misdaadorganisatie hem zou opsporen, dit is dan ook de reden waarom hij in drie Europese lidstaten 

heeft verbleven. Verzoeker heeft zijn eerste asielaanvraag pas ingediend vijf jaar nadat hij vluchtte uit 

Marokko, omdat hij zich vooreerst pas terug veilig voelde.  

Verzoeker heeft het er moeilijk mee om zijn verhaal op geschreven manier weer te geven. Verzoeker 

vreest ervoor dat zijn verhaal in handen zal komen van de misdaadorganisatie, daarom wil hij zijn 

verhaal in een vertrouwde omgeving vertellen.  

‘Bij de vaststelling en waardering van de feiten, waarop het besluit rust, moet de nodige zorgvuldigheid 

worden betracht (SUETENS, L.P. en BOES, M., administratief recht, Leuven, ACCO, 1990, 31)’.  

‘Ambtenaren mogen zich niet gedragen als slecht geprogrammeerde automaten (R.v.St., REESKENS, 

nr. 20.602, 30 september 1980, R.W. 1982-82, 36, noot LAMBRECHTS, W.)’.  

De Raad van State eist dat de overheid tot haar voorstelling van de feiten (R.v.St. SPELEERS, nr. 

21.037, 17 maart 1981) en tot de feitenvinding (R.v.St. VAN KOUTER, nr. 21.094, 17 april 1981) komt 

met inachtneming van de zorgvuldigheidsplicht.  

Uit de zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vloeit voort dat in beginsel geen feiten als bewezen of 

niet bewezen worden beschouwd zonder bij de betrokkene direct en persoonlijk inlichtingen te vragen of 

hem in de gelegenheid te stellen de stukken over te leggen die naar zijn oordeel zijn voorstelling van de 

feiten of van zijn toestand geloofwaardig maken (R.v.St., THIJS, nr. 24.651, 18 september 1984, R.W., 

1984-85, 946; LAMBRECHTS, W. Geschillen van bestuur, 43).  

De bestreden beslissing komt tekort aan de zorgvuldigheidsplicht en aan de formele motiveringsplicht.  

Dat het middel bijgevolg ernstig is.  

Terwijl overeenkomstig artikel 3 EVRM mag niemand worden onderworpen aan folteringen, noch aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen.  

Het zorgvuldigheidsbeginsel (sensu lato) tenslotte omvat het beginsel van de evenwichtigheid: dit 

beginsel doelt op de evenwichtige beoordeling van alle bij de beslissing betrokken belangen. (zie W. 

VAN GERVEN, Beginselen van behoorlijk handelen, R.W. 1982 – 1983, 963.)  

Dat het evenwel dient benadrukt te worden dat verzoeker geenszins kan terugkeren naar zijn land van 

herkomst.  

Iedere onderdaan van een niet EU-land die niet kan terugkeren omdat er zwaarwegende gronden zijn 

om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst, of in het geval van een staatloze, naar 

het land waar hij vroeger gewoonlijk verbleef, terugkeert een reëel risico zou lopen op ernstige schade, 

en hij zich niet onder de bescherming van dat land kan of, wegens dat risico, wil stellen. Verzoeker 

beroept zich op volgende beschermingsgrond ‘Ernstige schade door onmenselijke of vernederende 

behandeling’.  

De aanvrager die niet zou voldoen aan de nodige voorwaarden om in aanmerking te komen voor de 

status van vluchteling kunnen om subsidiaire bescherming verzoeken  

Teneinde de verzoeken correct te kunnen beoordelen moeten de EU-landen rekening houden met:  

de aanvraag wordt genomen, met inbegrip van de wetten en besluiten van het land van herkomst en de 

wijze waarop zij worden toegepast;  

documenten of verklaringen van de verzoeker of hij/zij mogelijks werd vervolgd of 

schade heeft ondervonden;  
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schade in gevallen waarin de verzoeker reeds werd vervolgd, bedreigd of ernstige en 

ongerechtvaardigde schade heeft ondervonden;  

geconfronteerd of kan geconfronteerd worden, en die kunnen leiden tot vervolging of ernstige schade, 

enz.);  

 

Dat geenszins rekening werd gehouden met de feitelijke toedracht van het relaas, en heeft de 

verwerende partij geenszins noodzakelijk geacht om de reële situatie te onderzoeken.  

Verder gaat het wel degelijk om vrees voor vervolging. Ook mensen die in hun land van  

Indien het CGVS van mening is dat de persoon niet beantwoordt aan de definitie van vluchteling wordt 

nagegaan of hij eventueel in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming. Dit is het geval indien er 

"zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst, of in 

het geval van een staatloze, naar het land waar hij vroeger gewoonlijk verbleef, terugkeert een 

reëel risico zou lopen op ernstige schade, en hij zich niet onder de bescherming van dat land kan 

of, wegens dat risico, wil stellen” 

 

2.2. Beoordeling 

 

2.2.1. Artikel 57/6/2, eerste lid van de vreemdelingenwet luidt als volgt: “Na ontvangst van het 

asielverzoek dat door de minister of diens gemachtigde werd overgezonden op grond van artikel 51/8, 

onderzoekt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen bij voorrang of er nieuwe 

elementen aan de orde zijn, of door de asielzoeker zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter 

maken dat de asielzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire 

bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan dergelijke elementen, neemt 

de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het asielverzoek niet in overweging 

en hij oordeelt op een met redenen omklede wijze dat een terugkeerbesluit niet leidt tot direct of indirect 

refoulement. In het andere geval, of indien de vreemdeling voorheen het voorwerp heeft uitgemaakt van 

een weigeringsbeslissing die werd genomen bij toepassing van de artikelen 52, § 2, 3°, 4° en 5°, § 3, 3° 

en § 4, 3°, of 57/10, neemt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een 

beslissing tot inoverwegingname van de asielaanvraag.” 

 

Om een meervoudige asielaanvraag in overweging te kunnen nemen, dienen er derhalve nieuwe 

elementen aanwezig te zijn die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker in aanmerking komt 

voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet of voor subsidiaire 

bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet. De parlementaire voorbereiding van de wet tot 

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang 

van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen en van de organieke wet van 

8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn verduidelijkt dat deze kans 

onder meer aanzienlijk groter wordt wanneer de asielzoeker pertinente, geloofwaardige nieuwe 

elementen aanreikt en terzelfder tijd aannemelijk maakt dat hij deze niet eerder kon aanbrengen. De 

kans wordt daarentegen niet aanzienlijk groter wanneer de nieuw aangereikte elementen an sich 

bijvoorbeeld niet bewijsvoerend voorkomen omdat de bijkomende verklaringen incoherent of 

ongeloofwaardig zijn of wanneer de nieuwe stukken duidelijke inhoudelijke of vormelijke gebreken 

vertonen. De kans wordt evenmin aanzienlijk groter wanneer de nieuwe elementen of bevindingen 

bijvoorbeeld louter een aanvulling vormen van een situatie die voordien niet betwist, doch ongegrond 

bevonden werd, slechts betrekking hebben op elementen die niet de essentie van een eerdere 

weigeringsbeslissing uitmaken, een voortzetting vormen van een relaas dat op diverse wezenlijke 

punten ongeloofwaardig werd bevonden, louter algemeen van aard zijn, geen verband leggen met de 

individuele omstandigheden van de asielzoeker en anderszins evenmin aantonen dat de algemene 

situatie van aard is om een beschermingsstatus te wettigen (Parl.St. Kamer, 2012-2013, nr. 53 

2555/001, 23-24). 

 

2.2.2. Er dient op gewezen dat door de commissaris-generaal op 17 februari 2016 werd besloten tot de 

weigering van inoverwegingname van verzoekers tweede asielaanvraag. Verzoeker diende geen beroep 

in tegen deze beslissing, zodat dient vastgesteld dat deze beslissing definitief is geworden. Verzoeker 

kan niet in het kader van zijn beroep tegen de in casu bestreden beslissing inzake zijn derde 

asielaanvraag middelen aanvoeren tegen de voormelde beslissing van de commissaris-generaal van 17 

februari 2016. 
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De Raad stelt vast dat verzoeker in het kader van onderhavige, derde asielaanvraag volhardt in zijn 

asielmotieven zoals hij deze uiteenzette in het kader van zijn tweede asielaanvraag. Deze motieven 

werden evenwel reeds beoordeeld in de voormelde beslissing van de commissaris-generaal van 17 

februari 2016. Het louter volharden in en voortbouwen op een relaas dat reeds ongeloofwaardig werd 

bevonden, is op zich niet van aard om de geloofwaardigheid van dit relaas te herstellen. Voor het 

overige komt verzoeker in zijn verzoekschrift niet verder dan het herhalen van zijn reeds afgelegde 

verklaringen en het opwerpen van blote beweringen, die hij middels geen enkel stuk staaft. Dergelijk 

verweer is geenszins dienstig. 

 

Met betrekking tot verzoekers derde asielaanvraag, wordt in de bestreden beslissing terecht opgemerkt 

als volgt: “Er dient immers te worden opgemerkt dat u uw huidige asielaanvraag steunt op dezelfde 

motieven als deze aangehaald in kader van uw tweede asielaavraag. U verklaarde wel dat u nieuwe 

elementen hebt toe te voegen maar deze zijn gelinkt aan uw vorige relaas (zie verklaringen DVZ 

meervoudige asielaanvraag). Vooreerst dient te worden opgemerkt dat de Commissaris-generaal in 

kader van uw tweede asielaanvraag reeds uitdrukkelijk oordeelde dat de door u aangehaalde feiten 

geen enkel verband hielden met de criteria voorzien in de Vluchtelingenconventie en u geenszins wist te 

overtuigen van het bestaan van een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals voorzien in de 

definitie van subsidiaire bescherming en dit gezien (i) de door u aangehaalde feiten louter 

gemeenrechtelijk (strafrechtelijk) en interpersoonlijk van aard waren, i.c. u vreesde problemen met een 

misdaadorganisatie die u wenste te verlaten, (ii) de feiten die u aanhaalde dateren van 1991 of 1992 en 

u niet kon aantonen dat er zich in daaropvolgende periode tot aan uw vertrek in 1995 of 1996 dan wel 

nadien, nog feiten voordeden, (iii) u na uw vlucht nog meermaals probleemloos terugkeerde naar 

Marokko terwijl ook uw familie geen problemen kende en (iv) u voor het overige ook geen problemen 

kende met de Marokkaanse autoriteiten. U legde ook geen documenten neer die hier alsnog een ander 

licht op konden werpen.  

De Commissaris-generaal wees er voorts nog op dat uw gehele geloofwaardigheid en beweerde nood 

aan internationale bescherming in vraag kon worden gesteld gezien u (i) aanvankelijk, in het kader van 

uw eerste asielaanvraag, een valse identiteit en nationaliteit opgaf - u beweerde toen S.M. te heten, 

geboren te zijn op 4 oktober 1974 te Tilinsan en de Algerijnse nationaliteit te hebben - én een volledig 

verzonnen verhaal opdiste, (ii) pas vijf jaar na uw vlucht uit Marokko, en nadat u eerst twee, 

respectievelijk drie jaar, in Spanje en Italië verbleef en werkte zonder asiel aan te vragen, een eerste 

asielaanvraag indiende én (iii) pas in januari 2016 - bijna 14 jaar nadat uw eerste asielaanvraag werd 

afgewezen - en nadat uw Belgische verblijfsvergunning naar aanleiding van een schijnhuwelijk werd 

ingetrokken, uw twee aanvragen tot regularisatie negatief werden beoordeeld, een geplande repatriëring 

werd geannuleerd en en een nieuwe repatriëring stond gepland, op aanraden van uw advocaat een 

tweede asielaanvraag indiende. De exacte motieven op grond waarvan de Commissaris-generaal tot 

deze bevindingen kwam, staan duidelijk en afdoende vermeld in de beslissing die in uw hoofde werd 

genomen in kader van uw tweede asielaanvraag. U brengt in onderhavige asielaanvraag geen 

elementen aan die hier alsnog een ander licht op kunnen werpen. U bevestigt uw relaas en haalt 

opnieuw aan te vrezen voor problemen met de misdaadorganisatie die hasj verkocht (zie verklaringen 

DVZ meervoudige asielaanvraag). In navolging van wat in het kader van uw tweede 

asielaanvraag reeds werd aangehaald, moet ook hier worden vastgesteld dat uw vrees geen verband 

houdt met de criteria van de vluchtelingenconventie. U heeft evenmin aangetoond dat er in uw hoofde 

dient te worden besloten tot het bestaan van een reëel risico op het lijden van erntige schade zoals 

voorzien in de defintie van subsidiaire bescherming temeer daar geen geloof kan worden gehecht aan 

uw relaas. U komt immers niet verder dan op te merken dat u veel te vertellen heeft en veel bewijzen 

heeft ter staving van uw relaas. U kan uw verhaal echter niet op geschreven manier weergeven omdat 

het geheimen zijn. Het mag duidelijk zijn dat deze loutere bewering geenszins volstaat om de eerdere 

motivering van uw asielaanvraag om te vormen. Dat u veel bewijzen heeft in Marokko kan ook geen 

ander licht werpen op de eerdere appreciatie temeer daar geen rekening kan gehouden worden met 

stukken die niet worden voorlegd.  

Volledigheidshalve kan hier nog worden aan toegevoegd dat u thans ook beweert dat u door de 

politie wordt gezocht (zie verklaringen meervoudige asielaanvraag vraag 1). Nochtans beweerde u 

tijdens uw tweede asielaanvraag, d.d. 4 januari 2016, uitdrukkelijk dat u geen problemen kende met de 

Marokkaanse autoriteiten (zie CGVS verslag 15/2/2016 p. 2, 3, 8 en 9). Dat u thans zonder meer uw 

verklaringen wijzigt, komt uw geloofwaardigheid ook geenszins ten goede. Dat u door de politie zou 

gezocht worden is overigens ook een loutere bewering die u op geen enkele manier kan staven. U 

verduidelijkt op een enkele manier doorheen uw verklaringen waarom u door de politie zou worden 

gezocht en/of welk risico u hierdoor zou lopen. Evenmin kan u deze loutere bewering aantonen aan de 

hand van enig overtuigend tastbaar begin van bewijs.  
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U haalt tot slot nog aan dat u hier wil werken en studeren, doch deze feiten houden evenmin met de 

door u aangehaalde asielmotieven en volstaan dan ook niet om te besluiten tot het bestaan van een 

gegronde vrees voor vervolging dan wel een reëel risico op het lijden van ernstige schade.  

Volledigheidshalve kan hier nog worden aan toegevoegd dat u ook nu pas een derde asielaanvraag 

indiende op 30 mei 2016, één dag voor uw geplande repatriëring op 31 mei 2016 zou worden 

uitgevoerd. Reeds op 31 maart 2016 stond een repatriëring gepland doch deze werd om technische 

redenen geannuleerd.” 

 

Gelet op het geheel van wat voorafgaat treedt de Raad de commissaris-generaal voor de vluchtelingen 

en de staatlozen bij waar deze besluit dat verzoeker geen nieuwe elementen aanbrengt die de kans 

aanzienlijk groter maken dat hij voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de 

vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet in 

aanmerking komt.  

 

2.2.3. In zoverre verzoeker nog artikel 3 EVRM geschonden acht, wijst de Raad erop dat artikel 3 EVRM 

vereist dat verzoeker doet blijken dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te 

nemen dat hij in het land waarnaar hij mag worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt om te 

worden blootgesteld aan foltering of mensonterende behandeling. De bescherming verleend via artikel 3 

EVRM vindt immers slechts in uitzonderlijke gevallen toepassing. Degene die aanvoert dat hij een 

dergelijk risico loopt, moet zijn beweringen staven met een begin van bewijs. Een loutere bewering of 

eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om een inbreuk uit te maken op 

voornoemd artikel. In acht genomen de vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn vluchtrelaas en mede 

gelet op de informatie gevoegd aan het administratief dossier, zijn er geen redenen voorhanden om aan 

te nemen dat verzoeker in zijn land van herkomst een reëel risico loopt een behandeling te ondergaan in 

strijd met artikel 3 EVRM. 

 

Voorts wijst de Raad erop dat in de bestreden beslissing correct wordt gesteld als volgt: “Bij gebrek aan 

nieuwe elementen die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor erkenning 

als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in 

aanmerking komt, moet de commissaris-generaal, in overeenstemming met artikel 57/6/2, eerste lid van 

de Vreemdelingenwet, op een met redenen omklede wijze oordelen of een terugkeerbesluit niet leidt tot 

direct of indirect refoulement.  

Het CGVS merkt hierbij op dat het in het kader van de haar op grond van de Vreemdelingenwet 

toegekende bevoegdheid uitsluitend uitspraak doet over de erkenning van de hoedanigheid van 

vluchteling of over de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij het beoordelen of een 

verwijderingsmaatregel naar uw land van herkomst een schending uitmaakt van het non-

refoulementbeginsel is de bevoegdheid van het CGVS bijgevolg beperkt tot een onderzoek van de 

elementen die verband houden met de criteria bepaald in de artikelen 48/3 en 48/4 van de 

Vreemdelingenwet. Uit het geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt dat er geen nieuwe elementen 

aan de orde zijn of door u zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat u voor erkenning 

als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in 

aanmerking komt.  

Rekening houdend met alle relevante feiten in verband met uw land van herkomst, met alle door u 

afgelegde verklaringen en de door u overgelegde stukken dient besloten te worden dat er actueel geen 

elementen voorhanden zijn die er op wijzen dat een terugkeerbesluit naar uw land van herkomst een 

schending uitmaakt van het non-refoulementbeginsel.  

Wat de eventuele problemen betreft die geen verband houden met de criteria bepaald in de artikelen 

48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, wijst het CGVS er op dat de Dienst Vreemdelingenzaken 

dienaangaande vastgesteld heeft dat, betreffende de elementen aangehaald in het kader van andere 

verbljifsprocedures, deze verbljifprocedures werden afgewezen en er geen schending van artikel 3 

EVRM werd aangetoond (bijlage 13quinquies dd. 30/05/2016).  

Bijgevolg dient dan ook besloten te worden dat er geen elementen voorhanden zijn waaruit kan blijken 

dat een verwijderingsmaatregel naar uw land van herkomst een schending uitmaakt van het non-

refoulementbeginsel.” 

 

Er wordt geen gegrond middel aangevoerd. De bestreden beslissing wordt beaamd en in zijn geheel 

overgenomen. 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 
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Het beroep wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien juni tweeduizend zestien door: 

 

mevr. A. VAN ISACKER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. R. VAN DAMME, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

R. VAN DAMME  A. VAN ISACKER 

 

 


