
RvV X - Pagina 1

nr. 185 032 van 31 maart 2017

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat 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 22 maart 2017

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

staatlozen van 7 maart 2017.

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 29 maart 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 31 maart 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat X, loco advocaat Mr. X, en van

attaché X, 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, X , verklaart de Marokkaanse nationaliteit te bezitten en van Berberse origine te zijn. U werd geboren

op 20 augustus 1976 in Beni Bouyahie in Marokko. Toen u nog heel klein was verhuisde u met

uw ouders naar België. Uw vader kwam als arbeidsmigrant naar hier. U ging met uw familie in

Antwerpen wonen. U ging tot het 5de middelbaar naar school en begon daarna te werken. U deed

voornamelijk interim jobs. Uw ouders, broers en zussen hebben de Belgische nationaliteit verkregen. U

had lange tijd recht op verblijf (c-kaart). In 2009 werd u van ambtswege afgevoerd. U verklaart de vader

te zijn van X; dochter van X. U zou momenteel verloofd zijn met B. N. (OV X). U verklaart dat ze al zeker

6 maanden zwanger is van u.

U kwam in België verschillende keren in aanraking met het gerecht en u zat verschillende keren in de

gevangenis tussen 2000 en 2013. Op 19 september 2016 werd u opnieuw aangehouden door de
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Belgische autoriteiten en op 20 september 2016 werd u overgebracht naar een Belgische gevangenis

waar u op 18 januari 2017 werd weerhouden door de Dienst Vreemdelingenzaken onder bijlage

13septies ten einde u te kunnen verwijderen van het Belgische grondgebied. U werd overgebracht naar

het gesloten centrum voor illegalen in Merksplas. Op 9 februari 2017 dient u hier, daags voor uw

voorziene repatriëring op 10 februari 2017, een eerste asielaanvraag in waardoor deze repatriëring

diende te worden geannuleerd.

U verklaart niet terug te kunnen keren naar Marokko omdat u er niemand kent en u het land zelf ook niet

kent. Daarnaast vreest u problemen omdat de situatie tussen Arabieren en Berbers niet goed is in

Marokko en vreest u te zullen worden ontvoerd. Omdat u uit Europa komt kan er immers wel eens

gedacht worden dat u geld heeft.

B. Motivering

Er dient na het gehoor afgenomen door het Commissariaat-generaal (CGVS) te worden vastgesteld dat

de door u aangehaalde asielmotieven geen verband houden met de Vluchtelingenconventie en wel om

volgende redenen

Vooreerst dient er te worden opgemerkt dat uw asielmotieven geen verband houden met één van de

criteria zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie (meer bepaald ras, nationaliteit, politieke of

religieuze overtuiging of het behoren tot een sociale groep). Uit uw verklaringen blijkt immers dat de

door u aangehaalde problemen louter van ‘privé aard’ zijn. U verklaart helemaal alleen te zijn bij een

terugkeer naar Marokko en Marokko niet te kennen (gehoorverslag CGVS, p. 12-13). Deze problemen

situeren zich dus geheel in de familiale en privé sfeer en hebben bijgevolg geen betrekking op de criteria

van de Vluchtelingenconventie.

Dat u in het algemeen stelt dat de situatie in Marokko onveilig is voor Berbers (gehoorverslag CGVS, p.

12) volstaat niet om een gegronde vrees voor vervolging aannemelijk te maken. Om dit aan te tonen

volstaat het immers niet dat u gewoon denkt dat u gevaar loopt, uw persoonlijke vrees dient te kunnen

afgeleid worden uit uw concrete verklaringen of andere bewijzen, hetgeen niet het geval is. U komt niet

verder dan te herhalen dat de situatie tussen Berbers en Arabieren niet goed is in Marokko, doch kunt

dit niet verder concretiseren of personaliseren (gehoorverslag CGVS, 5, 12, 13). Ook wat betreft uw

vrees te zullen worden ontvoerd, omdat u uit Europa komt kan men wel eens denken dat u geld hebt,

dient te worden opgemerkt dat dit louter uw verklaringen zijn, niets meer en niets minder (gehoorverslag

CGVS, p. 13).

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 heeft nooit deelgenomen aan politieke activiteiten (gehoorverslag CGVS, p. 7) of problemen gekend

met de Marokkaanse autoriteiten (Vragenlijst punt 3, vraag 1 en 2). Het feit dat u in Marokko alleen zou

zijn loopt niet op tot een ernstige schade wegens foltering, of onmenselijke of vernederende

behandeling of bestraffing. Voor zover u verklaart in Marokko in de problemen te komen omdat u

gedwongen gerepatrieerd werd van België naar Marokko (gehoorverslag CGVS, p. 16) dient gezegd dat

dit louter berust op een vermoeden. Dit wordt evenmin ondersteund door objectieve informatie waarover

het CGVS beschikt (zie informatie toegevoegd aan het administratief dossier).

Daarnaast haalt u aan dat u hier een verloofde heeft die zwanger is van u (CGVS p. 8). Het feit dat u

hier in België samen wil wonen met uw vriendin en toekomstig kind heeft evenmin uitstaans met de

Vluchtelingenconventie. U heeft daarenboven nooit enige moeite gedaan om uw verblijf in België te

legaliseren (gehoorverslag CGVS, p. 4, 15). Het feit dat u in de put zat kan deze nalatigheid niet

verschonen.

Gezien het geheel van bovenstaande observaties kan u noch de vluchtelingenstatus noch de

subsidiaire beschermingsstatus worden toegekend.

Volledigheidshalve dient nog aangestipt dat er zich in uw administratief dossier een kopie bevindt van

een laissez-passer uitgereikt door het Consulaat Generaal van het Koninkrijk Marokko te Antwerpen. Dit

document heeft betrekking op uw identiteit en nationaliteit, gegevens die hier niet ter discussie staan en

vermag bijgevolg niet bovenstaande appreciatie in positieve zin om te buigen.

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



RvV X - Pagina 3

2.1. In een eerste en enig middel voert verzoeker volgende schendingen aan: “Schending van artikel 3

van de wet van 29/07/1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en van

artikel 62 van de Vreemdelingenwet van 15/12/1980, schending van art. 1A van het internationaal

verdrag van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchteling en schending van de artikels 48/3,48/4 en

volgende van de vreemdelingenwet van 15 december 1980” (verder: Vreemdelingenwet).

Verzoeker stelt:

“Verzoeker kan zich niet akkoord verklaren met de zienswijze van het Commissariaat- Generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen en wenst te repliceren onder voorbehoud van alle rechten en onder

voorbehoud van verdere uitwerking in de loop van het geding.

Het feit dat de asielaanvraag laattijdig werd ingediend, kan worden verklaard door het feit dat verzoeker

er niet van uit ging dat hij gedwongen zou worden gerepatrieerd naar Marokko, zodat hij niet de

onmiddellijke noodzaak zag van de indiening van een asielaanvraag. Daarnaast dient ook te worden

vastgesteld dat de problemen in Marokko tussen Berbers en Arabieren recentelijk een nieuw dieptepunt

hebben bereikt. Indien verzoeker niet al zijn problemen heeft kunnen aanhalen bij de registratie van zijn

asielaanvraag is dit doordat men zeer beknopt dient te zijn bij het invullen van de vragenlijst.

Het Commissariaat-Generaal stelt dat verzoeker vrij vaag blijft omtrent de problemen die hij ondervindt

omwille van zijn Berberse afkomst en wijst op het feit dat de antwoorden een vaag en algemeen

karakter vertonen. Verzoeker wijst er evenwel op dat hij wel degelijk heeft trachten uit te leggen dat hij

riskeert vervolgd te worden omwille van zijn Berberse afkomst en dat deze vrees vrij reëel is. Het is

uiteraard niet omdat zijn ganse leven zich in België heeft afgespeeld dat het uitgesloten zou zijn dat hij

een gegronde vrees zou hebben voor vervolging in Marokko. De problemen die verzoeker heeft

aangehaald kunnen niet allemaal worden herleid tot problemen van privé aard. Uit hetgeen hij vertelt,

kan worden afgeleid dat hij een duidelijke en waarachtige angst heeft om wat hem zal overkomen in

geval van terugkeer. Verzoeker bevind zich momenteel niet in Marokko, hij kan de bescherming van dat

land niet inroepen en riskeert vervolging omwille van zijn Berberse afkomst.

Verzoeker stelt vast dat het Commissariaat-Generaal niet heeft onderzocht of de vervolging omwille van

de Berberse afkomst in Marokko zoals gesteld door verzoeker plausibel is of niet. Of er al dan niet

sprake is van discriminatie, corruptie of willekeurige gevangenschap van Berbers werd helemaal niet

onderzocht. Dat verwerende partij zich niet uitsluitend mocht beroepen op het feit dat de verklaringen

van verzoeker op het eerste zicht ongeloofwaardig kunnen lijken, zonder een grondig onderzoek te doen

naar de concrete situatie in Marokko m.b.t. de discriminatie van Berbers, hun gevangenschap en de

corruptie in dat land zoals aangehaald door verzoeker. Het enige dat het Commissariaat-Generaal heeft

onderzocht is een artikel over de terugkeer van asielzoekers naar Marokko.

Dat het Commissariaat-Generaal geheel ten onrechte stelt dat het asielverhaal van verzoeker

ongeloofwaardig zou zijn, dat verzoeker enkel en alleen omwille van zijn Berberse afkomst werd

opgesloten.

De UNHCR heeft uitgelegd in zijn tekst van 16 december 1998 « Note on Burden and Standard of Proof

in Refugee Claims » (niet beschikbaar in het Nederlands) :

(…)

Rekening houdend met deze algemene regels en beginselen, heeft verzoeker zijn best gedaan om zijn

problemen uit te leggen waarom hij niet terug kan keren naar Marokko.

Verzoeker benadrukt dat de Marokkaanse autoriteiten niet in staat zijn om hem adequaat te kunnen

beschermen en dat hij wel degelijk het risico loopt om vervolgd te worden omwille van zijn afkomst.

Derhalve heeft het CGVS de zaak niet naar behoren behandeld en heeft men aan verzoeker het statuut

van vluchteling of het statuut van subsidiair beschermde ten onrechte geweigerd.

Dat de negatieve beslissing van CGVS derhalve niet, minstens zeer gebrekkig gemotiveerd is. Dat nu,

gezien het feit dat er geen, minstens een onjuiste of zeer gebrekkige gemotiveerde weerlegging van het

verhaal van verzoeker is geschied, huidig beroep dan ook gegrond is en tot nader order geloof dient

gehecht te worden aan zijn verhaal en aan zijn vrees in de zin van de Conventie van Genève.

Dat we hier een schending vaststellen van de motiveringsplicht eveneens de schending van de

Conventie van Genève inzake het statuut van vluchteling, de vluchtelingen status zoals voorzien in art

48/3 van de Vreemdelingenwet.

Dat verzoeker dan ook dient erkend te worden als politiek vluchteling overeenkomstig art 1 §A, lid 2 van

de Conventie van Genève van 28 juli 1951. Verzoeker is steeds beschikbaar voor verder toelichting in

deze zaak.

Minstens dient aan verzoeker de status van de subsidiaire bescherming worden toegekend op grond

van art 48/4 van de Vreemdelingenwet, gezien de algemene situatie ter plaatse. Het is wel degelijk

aangetoond dat verzoeker ernstige schade zal ondervinden in geval van terugkeer naar zijn land.

Aangezien verzoeker een gegronde vrees heeft voor zijn persoonlijke fysieke en morele integriteit.
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Dat op grond van het bovenstaande moet worden besloten dat er zwaarwegende gronden zijn om aan

te nemen dat, wanneer verzoeker naar zijn land van herkomst, 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.

Dat er desbetreffende dan ook duidelijk een overtreding is van de wettelijke bepalingen gezien de

motivering van de beslissing van het CGVS, geen steek houdt en minstens getuigt van zeer onvolledig

of gebrekkig onderzoek van de gegevens van het dossier.”

2.2.1. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en artikel 3

van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, 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. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in

deze beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker deze motieven kent en aan

een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt

en voert hij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht. De materiële

motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden beslissing 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.

2.2.2. De bestreden beslissing stelt:

“Vooreerst dient er te worden opgemerkt dat uw asielmotieven geen verband houden met één van de

criteria zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie (meer bepaald ras, nationaliteit, politieke of

religieuze overtuiging of het behoren tot een sociale groep). Uit uw verklaringen blijkt immers dat de

door u aangehaalde problemen louter van ‘privé aard’ zijn. U verklaart helemaal alleen te zijn bij een

terugkeer naar Marokko en Marokko niet te kennen (gehoorverslag CGVS, p. 12-13). Deze problemen

situeren zich dus geheel in de familiale en privé sfeer en hebben bijgevolg geen betrekking op de criteria

van de Vluchtelingenconventie.”

Verzoeker voert in het verzoekschrift geen concrete weerlegging aan ten aanzien van voormelde

motivering.

De bestreden beslissing stelt verder:

“Dat u in het algemeen stelt dat de situatie in Marokko onveilig is voor Berbers (gehoorverslag CGVS, p.

12) volstaat niet om een gegronde vrees voor vervolging aannemelijk te maken. Om dit aan te tonen

volstaat het immers niet dat u gewoon denkt dat u gevaar loopt, uw persoonlijke vrees dient te kunnen

afgeleid worden uit uw concrete verklaringen of andere bewijzen, hetgeen niet het geval is. U komt niet

verder dan te herhalen dat de situatie tussen Berbers en Arabieren niet goed is in Marokko, doch kunt

dit niet verder concretiseren of personaliseren (gehoorverslag CGVS, 5, 12, 13). Ook wat betreft uw

vrees te zullen worden ontvoerd, omdat u uit Europa komt kan men wel eens denken dat u geld hebt,

dient te worden opgemerkt dat dit louter uw verklaringen zijn, niets meer en niets minder (gehoorverslag

CGVS, p. 13).”

Waar verzoeker aanvoert dat zijn vrees “vrij reëel” is en dat “Uit hetgeen hij vertelt, kan worden afgeleid

dat hij een duidelijke en waarachtige angst heeft om wat hem zal overkomen in geval van terugkeer.

Verzoeker bevind zich momenteel niet in Marokko, hij kan de bescherming van dat land niet inroepen en

riskeert vervolging omwille van zijn Berberse afkomst.” moet worden opgemerkt dat verzoeker zich

bedient van veronderstellingen en hypotheses die op geen enkele wijze worden onderbouwd aan de

hand van concrete landeninformatie. Hetzelfde geldt waar verzoeker aanvoert: “Verzoeker benadrukt

dat de Marokkaanse autoriteiten niet in staat zijn om hem adequaat te kunnen beschermen en dat hij

wel degelijk het risico loopt om vervolgd te worden omwille van zijn afkomst.”

Ook uit het handgeschreven stuk dat werd toegevoegd aan het verzoekschrift kan geen concrete

informatie worden afgeleid waaruit kan blijken dat verzoeker een vrees voor vervolging heeft om dat hij

omwille van één van de vijf vluchtelingengronden (artikel 48/3, §4 van de Vreemdelingenwet) geen

bescherming van de Staat zou kunnen verkrijgen.

Waar verzoeker aanvoert dat verweerder niet heeft onderzocht “of de vervolging omwille van de

Berberse afkomst in Marokko zoals gesteld door verzoeker plausibel is of niet” dient te worden

opgemerkt dat het in beginsel aan verzoeker toekomt om zijn aangehaalde vrees concreet te

onderbouwen.

Verzoeker brengt geen valabele argumenten aan die de pertinente en deugdelijke motieven, die allen

steun vinden in het administratief dossier, te weerleggen of te ontkrachten. Hij komt in zijn verzoekschrift
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immers niet verder dan het herhalen van eerder afgelegde verklaringen en het tegenspreken en

bekritiseren van de gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal.

De bestreden beslissing vindt inzake de vluchtelingenstatus steun in het administratief dossier, is terecht

en pertinent en wordt, daar deze niet dienstig wordt weerlegd door de Raad overgenomen.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.2.3. Verzoeker beroept zich inzake de subsidiaire beschermingsstatus op geen andere element dan

hetgeen wordt aangevoerd in het kader van zijn vluchtelingenrelaas. Verzoeker toont gelet op het

voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij bij een

terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel

48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig maart tweeduizend zeventien

door:

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

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER W. MULS


