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nr. 186 383 van 3 mei 2017

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 24 april 2017

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

staatlozen van 10 april 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 28 april 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 2 mei 2017.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat B. VANTHIEGHEM, en van

attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart geboren te zijn in Oujda, de Marokkaanse nationaliteit te bezitten en een soennitisch moslim

te zijn. In mei 2009 is uw vader overleden ten gevolge van een arbeidsongeval waarna uw moeder

alleen achterbleef. U hebt nog een broer die actueel met zijn vriendin hier in Brussel verblijft, uw zus is

gehuwd en hier ook sinds een viertal jaar woonachtig. Uw moeder pendelt tussen Oujda en Marseille.

U volgde in uw land van origine een opleiding in de carrosserie en deed stage in een garage, waarna u

daar ook begon te werken.

Op uw achttiende, rond 2004-2005, hebt u op illegale manier Marokko verlaten en bent u via Spanje

(doorreis) en Frankrijk (verblijf van een maand) naar België gekomen. U had hier familie en uw vader die

hier eens in 2001 zou zijn geweest, zou u gezegd hebben dat u hier een goede toekomst zou kunnen

opbouwen. U hebt Marokko verlaten omdat u effectief hier een toekomst voor uzelf wilde opbouwen, er
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was in uw thuisland geen werk, geen geld, uw wijk was verschrikkelijk geworden, een aantal van uw

vrienden zat in de gevangenis, u wou hier werken, een vrouw vinden en een gezin stichten. In Marokko

wou u niet meer leven, er waren daar mensen met diploma’s die geen werk vonden, mensen met

kinderen die geen werk hadden en u zag hoe slecht uw ooms het er stelden. Bovendien moet men, zo

men in uw land iets wil bekomen, altijd maar geld geven, alles draait om het geld, zo stelt u.

In 2009 diende u een aanvraag in tot regularisatie en kreeg u aanvankelijk verblijfsdocumenten, einde

2013 kwam er echter een einde aan uw legaal verblijf hier, maar u wijt dit aan uw baas die ‘op sociaal

vlak’ problemen zou hebben gehad.

Een drietal jaar geleden maakte u via internet kennis met Nawal Binani, een Française van

Marokkaanse origine woonachtig in Straatsburg, die een vriendin was van uw broer. Begin 2016 zijn

jullie hier islamitisch gehuwd en ze werd zwanger van u. Jullie zoontje werd op 21 oktober 2016

geboren, doch omdat u de grens met Frankrijk niet durft overschrijden omdat u geen documenten hebt,

hebt u hem nog niet gezien.

Op 8 februari 2017 werd u gecontroleerd door de Belgische autoriteiten, werd er vastgesteld dat u zich

illegaal op het grondgebied bevond en werd u overgebracht naar het gesloten centrum teneinde u van

het grondgebied te verwijderen. Een eerste repatriëring stond gepland op 16 februari 2017, doch kon

niet doorgaan omdat u weigerde hieraan mee te werken. Een tweede poging stond gepland op 18 maart

2017, doch diende te worden geannuleerd omdat u op 17 maart een asielaanvraag indiende.

U stelt asiel aan te vragen omdat u geen toekomst ziet in Marokko: uw wijk is verschrikkelijk geworden,

een aantal van uw vrienden zitten er in de gevangenis, u wil hier werken, een gezin stichten, kortom een

toekomst opbouwen. U voegt hier nog aan toe dat u uw vrouw en kind hier niet wil achterlaten en dat

heel uw familie zich hier bevindt.

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.

Zo stelt u uw land rond 2004-2005 te hebben verlaten omdat er geen werk en geen geld was, de situatie

in uw wijk miserabel was, een deel van uw vrienden in de gevangenis zat, u zag hoe slecht het leven

van uw ooms was en u voor uzelf hier in België een betere toekomst wilde opbouw, wilde huwen en een

gezin stichten. Andermaal gevraagd waarom u het land verlaten hebt, stelt u uitdrukkelijk louter omwille

van socio-economische redenen (CGVS p.2-3). U gevraagd waarom u nu, anno 2017, een

asielaanvraag indient, verwijst u terug naar de eerder genoemde motieven en voegt u toe dat u uw

vrouw en zoontje hier niet wil achterlaten en heel uw familie zich hier bevindt (CGVS p.3). Er dient te

worden vastgesteld dat u zich louter beroept op socio-economische motieven en hieruit kan niet worden

geconcludeerd dat u een gegronde vrees voor vervolging dient te koesteren ten gevolge van uw ras,

religie, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of politieke

overtuiging. Volledigheidshalve dient nog opgemerkt dat wat betreft uw verklaring dat men altijd geld

moet betalen om iets te bekomen in uw land van origine dit louter uw verklaring is, die sowieso geen

uitstaans heeft met de Conventie (CGVS p.3).

Evenmin zijn er redenen om u de status van subsidiaire bescherming toe te kennen op basis van art.

48/4, §2, b van de gecoördineerde Vreemdelingenwet. U heeft gezien bovenstaande vaststellingen niet

aannemelijk gemaakt dat er in uw hoofde een reëel risico bestaat op ernstige schade wegens foltering,

of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in het geval u zou terugkeren naar Marokko.

U stelt immers nooit problemen in Marokko te hebben gehad met uw autoriteiten en ook nooit politiek

actief te zijn geweest (CGVS p.2).

De vaststelling dat u pas nu, nadat uw repatriëring naar uw land van origine gepland stond, een

asielaanvraag indient wijst er andermaal op dat u erop uit bent uw verblijf hier te verlengen en u geen

nood hebt aan bescherming omwille van redenen in de zin van de Conventie.

Wat betreft het feit dat u bij uw vrouw en zoontje wil blijven dient nog bijkomend opgemerkt dat dit een

procedure is die geen uitstaans heeft met de Vluchtelingenconventie.

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 onder andere een kopie

van een uittreksel van uw paspoort bevindt, geldig tot 29 april 2021,een kopie van uw identiteitskaart en

toonde u tijdens het gehoor een attest van goed gedrag en zeden. Deze stukken hebben betrekking op

uw identiteit en nationaliteit, gegevens die hier niet ter discussie staan en vermogen 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.“
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2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekschrift

2.1.1. Middelen

Verzoeker voert de schending aan van artikel 1 van het verdrag van Genève van 28 juli 1951

betreffende de status van vluchtelingen, artikel 48/3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, de

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van

bestuurshandelingen, artikel 27 van het Koninklijk Besluit van 11 juli 2011 tot regeling van de werking

en rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen en eerste

protocol bij het EVRM d.d. 20 maart 1952.

Verzoeker onderwerpt de in de bestreden beslissing opgenomen vaststellingen en tegenstrijdigheden

aan een inhoudelijke kritiek. Hij voert bijgevolg de schending aan van de materiële motiveringsplicht

zodat het middel vanuit dit oogpunt zal worden onderzocht.

Verzoeker stelt dat hij gevlucht is om socio-economische redenen en verwijst naar het boek: The

refugee in international law van Guy S. Goodwill-Gill en Jane McAdam, Oxford University Press third

Edition, 890, 91 en 92. Verzoeker heeft duidelijk verklaard dat er in heel Marokko geen werk was en hij

er onmogelijk kon vinden. Het is algemeen bekend dat werkloosheid in Marokko een nationaal probleem

uitmaakt. Derhalve kan verzoeker onvoldoende verdienen om in zijn levensonderhoud te voorzien.

Verzoeker verwijst naar Goodwill-Gill: denial of capacity to earn a livehood. Verzoeker stelt dat hij

behoort tot een specifieke sociale groep. Hij behoort immers tot de meerderheid van de arbeiders in

Marokko. Volgens verzoeker kan het niet ontkend worden dat de arbeidende klasse wordt uitgebuit;

verzoeker citeert hiervoor uit Het Kapitaal van K. Marx. Volgens verzoeker is de arbeidende klasse te

beschouwen als het behoren tot een specifieke sociale groep. De arbeiders hebben een

gemeenschappelijke achtergrond en de arbeiders hebben een eigen identiteit die afwijkend wordt

beschouwd als deze van de kapitalisten. Verzoeker is geboren als arbeider en zal sterven als arbeider.

Door omstandigheden eigen aan het systeem waar verzoeker in moet leven kan hij onmogelijk

veranderen en overstappen naar een andere klasse. Verzoeker toont aldus aan dat hij behoort tot een

specifieke sociale groep. Verzoeker wijst er ten slotte nog op dat hij geen familie heeft in Marokko en

herhaalt dat economische ontbering volgens Goodwill-Gill wel degelijk tot de Conventie behoort.

Verzoeker stelt nog dat het administratief dossier geen informatie bevat over de economische situatie in

Marokko en hij niet kan terugvallen op een sociaal vangnet.

Verzoeker vraagt in hoofdorde om hem als vluchteling te erkennen, minstens hem de subsidiaire

bescherming te verlenen en in ondergeschikte orde de beslissing te vernietigen en terug te sturen naar

de het Commissariaat-generaal voor verder onderzoek.

2.2. Beoordeling

2.2.1. Bevoegdheid

De Raad wijst erop dat hij inzake beslissingen van de commissaris-generaal over volheid van

rechtsmacht beschikt. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel

aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier.

Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil

(wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95, 96 en 133). Door de

devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoekende partij daarop.

2.2.2. Vluchtelingenstatus en subsidiaire beschermingsstatus
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Op grond van de stukken van het administratief dossier kan de Raad in navolging van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen slechts vaststellen dat verzoeker er allerminst in slaagt

een gegronde vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin aannemelijk te maken.

Nog daargelaten de vaststelling dat verzoeker geen informatie aanbrengt waaruit kan blijken dat de

economische situatie in Marokko dermate slecht is dat iedere Marokkaan geconfronteerd wordt met

socio-economische omstandigheden die dermate precair zijn dat zij een schending uitmaken van artikel

3 van het EVRM of een reëel risico op ernstige schade zouden vormen in de zin van artikel 48/4, § 2, b)

van de Vreemdelingenwet toont verzoeker geenszins aan dat hij behoort tot een specifieke sociale

groep overeenkomstig het bepaalde in artikel 48/3, § 4, d) van de vreemdelingenwet.

De arbeidsklasse in Marokko voldoet immers niet aan de voorwaarde volgens dewelke de leden ervan

een aangeboren kenmerk vertonen of een gemeenschappelijke achtergrond hebben die niet kan

gewijzigd worden. Evenmin delen de arbeiders in Marokko een kenmerk dat voor de identiteit of de

integriteit van de betrokkenen dermate fundamenteel is dat van hen niet kan geëist worden dat zij dit

opgeven, noch hebben zij een eigen identiteit die in de directe omgeving als afwijkend wordt

beschouwd. Bijgevolg laat verzoekers betoog - dat zich onder meer steunt op het boek “Het Kapitaal”

van K. Marx - de Raad niet toe om te besluiten dat verzoeker zou behoren tot een specifieke sociale

groep, met name de arbeidersklasse in Marokko, en om deze reden vervolging in

vluchtelingenrechtelijke zin zou vrezen.

Ten overvloede blijkt uit de stukken van het administratief dossier dat verzoeker, nadat hij op 8 februari

2017 gecontroleerd werd door de Belgische autoriteiten, werd overgebracht naar het gesloten centrum

met het oog op zijn verwijdering van het grondgebied om reden dat hij zich illegaal op het grondgebied

bevond. Een eerste repatriëring gepland op 16 februari 2017 kon niet doorgaan omdat verzoeker

weigerde hieraan mee te werken. Een tweede poging gepland op 18 maart 2017 diende te worden

geannuleerd omdat verzoeker op 17 maart 2017 een asielaanvraag indiende. De vaststelling dat

verzoeker pas nadat zijn repatriëring naar zijn land van origine gepland stond, een asielaanvraag indient

relativeert op ernstige wijze de voorgehouden nood aan internationale bescherming.

Met betrekking tot de subsidiaire beschermingsstatus kan ten slotte worden opgemerkt dat, om hiervoor

in aanmerking te komen, verzoeker het bestaan van zwaarwegende gronden voor een reëel risico op

ernstige schade moet aantonen bij terugkeer naar zijn land van herkomst. Verzoeker laat echter na in

zijn verzoekschrift ook maar enig element aan te brengen waarom hij in aanmerking zou kunnen komen

voor een reëel risico op ernstige schade in de zin van art. 48/4 van de vreemdelingenwet zodat de Raad

derhalve niet kan overgaan tot een beoordeling dienaangaande.

In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om te

besluiten dat verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet

of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, in geval van een

terugkeer naar Marokko, aantoont.
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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 drie mei tweeduizend zeventien door:

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

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER A. VAN ISACKER


