
RvV X - Pagina 1

nr. 188 031 van 6 juni 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 26 mei 2017

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

staatlozen van 9 mei 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 31 mei 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 juni 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. COPPENS en van attaché E.

DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, is volgens zijn verklaringen het Rijk

binnengekomen in 2014 en heeft zich vluchteling verklaard op 31 maart 2017.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 11 april

2017 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen. Verzoeker werd gehoord op 27 april 2017.

1.3. Op 9 mei 2017 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 op 10 mei 2017 per drager betekend.

De bestreden beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U bent geboren op 25 november 1977 in Nador. U bezit de Marokkaanse nationaliteit, bent Berber van

etnie en moslim van religie. U bent steeds in Nador blijven wonen tot uw vertrek uit Marokko. Uw ouders

zijn na uw vertrek verhuisd naar de boerderij van een broer van uw vader. U heeft twee broers en een

zus. Twee wonen bij uw ouders. Uw broer ‘A.(…) a.(…)-F.(…) verblijft in België. Hij kwam net zoals u op

illegale wijze, maar kon een verblijf bekomen door middel van een huwelijk. In Marokko voltooide u uw

middelbaar onderwijs. Vervolgens werkte u als stukadoor, assistent van een handelaar en als

werknemer in een magazijn. In België werkte u op markten.

U verliet Marokko in juli 2014 omdat u daar financieel gezien geen toekomst meende te hebben. Via

Melilla en Spanje reisde u op illegale wijze naar België. Sinds uw aankomst in België hebt u het

grondgebied nooit meer verlaten.

In België leerde u via het internet een vrouw kennen. In januari 2015 gingen jullie een islamitisch

huwelijk aan. Zij is gescheiden en heeft een kind uit een vorig huwelijk. Op het moment van uw gehoor

door het CGVS stond zij op het punt te bevallen.

In februari 2017 trachtte u uw huwelijk te laten registreren. Naar aanleiding hiervan kreeg u op 16

februari 2017 een bevel het grondgebied te verlaten en werd besloten u vast te houden op een

welbepaalde plaats. U werd ondergebracht in het gesloten centrum van Merksplas. U zou gerepatrieerd

worden naar Marokko op 3 maart 2017, maar deze repatriëring moest worden geannuleerd omdat u

weigerde te vertrekken. Een tweede poging u te repatriëren zou worden ondernomen op 4 april 2017.

Op 31 maart 2017 diende u echter een asielaanvraag in zodat ook deze repatriëring moest worden

geannuleerd. Diezelfde dag kreeg u opnieuw een bevel om het grondgebied te verlaten en werd

besloten u vast te houden op een welbepaalde plaats.

De meeste broers van uw moeder verblijven in België. Al sinds uw komst in België zouden zij u onder

druk hebben gezet om België te verlaten en terug te keren naar Marokko. Na enkele maanden hier

begonnen zij u zelfs met de dood te bedreigen indien u zou blijven. In het totaal werd u wel 16 of 17

keer met de dood bedreigd. Ook deden zich twee keer incidenten voor waarvan u veronderstelt dat ze u

toen wilden doden. U begreep eerst niet wat de reden daarvoor was. Later hoorde u dat uw ooms

serieuze financiële en juridische problemen hadden. Het was hun plan al hun problemen op u af te

schuiven. Ze wilden u verplichten een verklaring te tekenen dat dit allemaal uw problemen waren en ook

wilden ze dat u België verliet zodat zij gemakkelijker u de schuld konden geven zonder dat u zich kon

verdedigen. Toen de politie u in februari 2017 oppakte, confronteerden zij u met een Belgische

identiteitskaart op naam van uw oom, maar met uw foto. Deze kaart zou in 2012 zijn gebruikt in

een interim-bureau. Ze beschuldigden u ervan de kaart van uw oom gestolen te hebben, die vervalst te

hebben en zich te hebben uitgegeven als uw oom. Deze beschuldigingen zouden echter fabricaties zijn

van uw ooms. Ook in geval u zou terugkeren naar Marokko vreest u dat uw ooms u daar zouden doden

omdat u hen niet gehoorzaamde. Zij beschouwen u en uw gezin namelijk als slaven.

U legde geen documenten voor ter ondersteuning van uw relaas.

B. Motivering

Er dient door het Commissariaat-generaal (CGVS) te worden vastgesteld dat u doorheen uw

verklaringen een persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de vluchtelingenconventie van

Genève of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals begrepen in de definitie van

subsidiaire bescherming niet aannemelijk heeft gemaakt, en wel omwille van de volgende redenen:

Vooreerst dient kort de reden van uw initiële vertrek uit Marokko besproken te worden. Dit was omdat u

daar in financieel opzicht geen toekomst zag (zie gehoorverslag CGVS dd. 27/04/2017, p. 7). Dit is

echter een motief van louter socio-economische aard. Dit heeft geen uitstaan met de

vervolgingsgronden zoals die staan gestipuleerd in de Conventie van Genève van 1951, namelijk ras,

godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of politieke overtuiging. Wat dit

motief betreft komt u dus niet aanmerking voor het statuut van vluchteling.

Nu dient het probleem besproken te worden dat zich ontwikkelde tijdens uw verblijf in België. Uw

verklaringen hieromtrent zijn problematisch op velerlei manieren.
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Ten eerste valt geen logische lijn te trekken in wat uw ooms precies van u willen wat uw verblijfplaatsen

betreft. Enerzijds stelt u dat ze u vanaf uw aankomst in België onder druk hebben gezet om weer te

vertrekken (zie CGVS, p. 7, 9, 10). Anderzijds vertelt u hoe u met uw oom H.(…) een eventueel project

besprak waarmee hij voor u een verblijf in België kon regelen (zie CGVS, p. 8). Op die manier moedigde

hij u dus aan naar België te komen. In die context is het ook bevreemdend dat u zou zeggen dat uw

ooms nooit hadden gedacht dat u naar België zou komen (zie CGVS, p. 8). Aansluitend valt niet te

rijmen dat ze u enerzijds iets willen laten ondertekenen waarmee u schuld bekent voor een reeks van

hun problemen (zie CGVS, p. 9), en dat ze u anderzijds zo snel mogelijk weg willen uit België. Moest u

uit België vertrekken, is het veel moeilijker voor hen om u onder druk te zetten opdat u uw handtekening

zou plaatsen. Verder is het bevreemdend dat ze u zouden bedreigen met de dood indien u naar

Marokko zou terugkeren (zie CGVS, p. 7, 11, 16), terwijl ze u, volgens uw verklaringen, vooral weg

willen uit België en u zelfs met de dood bedreigen indien u niet zou vertrekken. Marokko lijkt dan de

evidente bestemming om u naartoe te laten gaan, maar dat verhinderen ze dus door hun bedreigingen

in verband met Marokko.

Ten tweede is de grond van uw risico in Marokko niet aannemelijk. Uw ooms zouden u absoluut weg

willen uit België. Indien u naar Marokko zou terugkeren is dat probleem dus in principe opgelost. De

enige reden dat ze u daar toch zouden vermoorden is omdat u hen hebt uitgedaagd, terwijl ze u en uw

gezin eigenlijk als hun slaven beschouwen (zie CGVS, p. 11, 12). Dit zou slechts aannemelijk zijn indien

uw ooms om een of andere reden een uitermate diepe afkeer van uw gezin hadden. Dit kan u echter

niet aannemelijk maken. Gevraagd naar waarom uw ooms het zo slecht met u voor hebben, antwoordt u

eerst niet en vertelde u hoe dit niet enkel voor u maar ook voor de rest van uw gezin gold. Wanneer de

vraag werd herhaald kon u slechts zeggen dat het in hun bloed zit om slaven te willen hebben (zie

CGVS, p. 12). Dit is bezwaarlijk een afdoende verklaring. Bovendien moet hier vermeld worden dat u in

het begin van uw gehoor vertelde hoe uw oom H.(…) u sprak over een mogelijk project in België, en dat

u daarvoor toen de nodige documenten opstuurde omdat u hem vertrouwde (zie CGVS, p. 8). Dit is

vreemd voor de neef van een man die hem als slaaf ziet.

Ten derde kon u het plan van uw ooms om hun problemen op u af te schuiven absoluut niet aannemelijk

maken. U kon slechts heel moeizaam een uitleg geven, maar het lijkt erop dat zij volgens u een soort

persoonswissel op het oog hebben, waarbij u zou stellen dat u verantwoordelijk bent voor een reeks

misstappen en schulden van uw ooms. Een onderdeel hiervan zou zijn dat u moest beweren dat u de

identiteit van uw oom had overgenomen en in zijn naam had gehandeld (zie CGVS, p. 9, 10, 11, 15). Dit

is in wezen een bizar plan. Redelijkerwijs mag men toch veronderstellen dat de mensen bij wie uw ooms

problemen en schulden hebben, weten wie uw ooms zijn en hoe zij eruit zien. Dan is het uiteraard niet

mogelijk voor u om alles op zich te nemen. Bovendien blijft het feit dat uw ooms onder hun eigen naam

zijn geregistreerd. Zelfs moest men tot de conclusie komen dat u een tijd de naam van uw oom

gebruikte, betekent dat dus niet dat uw ooms ineens niet meer verantwoordelijk zijn voor hun eigen

daden.

Een deel van het plan bestond erin dat uw ooms hun financiële problemen op u af zouden schuiven (zie

CGVS, p. 9, 15). Wanneer u een eerste keer werd gevraagd hoe dat zou werken, antwoordde u, naast

de kwestie, dat ze documenten vervalsen en de Belgische grondwet van buiten kennen. Verder in uw

gehoor werd u verscheidene keren gevraagd op basis waarvan u stelt dat ze hun financiële problemen

op u zouden willen afschuiven. Eerst antwoordde u dat uw advocaat u daar niet veel informatie over gaf,

vervolgens dat u dat dacht op basis van wat uw advocaat zei en vervolgens dat u niet weet u waar u het

vandaan haalde, maar dat u dat logisch leek toen de politie u met een valse identiteitskaart

beschuldigde (zie CGVS, p. 15).

Het enige concrete dat volgens u aan het licht kwam van het plan van uw ooms zijn de zaken waarmee

u werd geconfronteerd bij de politie: u zou de kaart van uw oom H.(…) hebben gestolen, u zou daarmee

werk hebben gezocht in een interim-bureau en u zou zichzelf als H.(…) hebben uitgegeven (zie CGVS,

p. 11). Het is echter hoegenaamd niet duidelijk waarom uw ooms deze valse beschuldigingen zouden

hebben gefabriceerd en hoe ze daar voordeel uit zouden halen. Zelf wist u het ook niet (zie CGVS, p.

11). Dit helpt dus niet om enige logica in uw relaas te brengen. Het gebruik van de – blijkbaar valse –

identiteitskaart met de naam van uw oom maar uw foto in een interim-bureau kan trouwens op geen

enkele manier nuttig zijn voor uw oom. Hij kon zich daar immers niet mee aanbieden aangezien het niet

zijn foto is. Dan lijkt het er toch op dat u zichzelf met die kaart hebt aangeboden. Hiermee

geconfronteerd zei u dat u geen reden had om naar het interim-bureau te gaan (zie CGVS, p. 13). Dat is

uiteraard niet waar, want met een valse kaart met uw foto kon u zich inschrijven voor interim-werk, wat u

anders niet kon gezien uw illegaal verblijf. Het lijkt er dan ook op dat uzelf die kaart gebruikte, wat
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betekent dat u al in België verblijft sinds 2012, aangezien die kaart toen voor het eerst werd gebruikt (zie

administratief verslag vreemdelingencontrole dd. 16/12/2017 in het administratief dossier).

Uit bovenstaande observaties blijkt dat u de door u aangehaalde asielmotieven niet aannemelijk hebt

gemaakt vanwege een totaal gebrek aan interne logica en coherentie. Klaarblijkelijk hing u uw

vervolgingsrelaas op aan uw gebruik van een valse identiteitskaart om u in een Belgisch interim-bureau

te kunnen inschrijven. Bijgevolg worden u de vluchtelingenstatus alsook de subsidiaire

beschermingsstatus geweigerd.

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. In een enig middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 48/3 en 48/4 van de wet van 15

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering

van vreemdelingen (Vreemdelingenwet), verwijst verzoeker naar zijn relaas zoals hij dit in de loop van

de administratieve procedure heeft uiteengezet. Verzoeker meent oprecht dat zijn leven in gevaar zal

zijn, mocht hij zich terug begeven naar zijn land van herkomst. De vijandigheid tussen hem en zijn

familieleden is volgens verzoeker van die aard dat bescherming zoeken bij de politiediensten geen

soelaas kan bieden.

Er worden geen nieuwe documenten aan het verzoekschrift gevoegd.

Inzake de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus

2.2. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag geweigerd omdat (i) de reden van

zijn initiële vertrek uit Marokko – hij zag daar in financieel opzicht geen toekomst – een motief van louter

socio-economische aard betreft en geen uitstaans heeft met de vervolgingsgronden zoals die staan

gestipuleerd in de Conventie van Genève en (ii) hij het probleem met zijn ooms dat zich ontwikkelde

tijdens zijn verblijf in België niet aannemelijk maakt vanwege een totaal gebrek aan interne logica en

coherentie in zijn verklaringen hieromtrent, zoals uitvoerig wordt toegelicht.

2.3. Om als vluchteling te worden erkend dient de vreemdeling aan te tonen dat hij vervolgd wordt

omwille van één van de in artikel 1, A (2), van het Internationaal Verdrag betreffende de status van

vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953

(Vluchtelingenverdrag), vermelde redenen, te weten zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot

een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging. Verzoeker is om louter economische redenen

uit zijn land vertrokken.

Inzake de problemen in België met verzoekers oom stelt de Raad vast dat verzoeker in voorliggend

verzoekschrift niet de minste concrete poging onderneemt om het geheel van deze pertinente motieven,

die draagkrachtig zijn, steun vinden in het administratief dossier en op grond waarvan de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen terecht besluit dat in hoofde van verzoeker geen

gegronde vrees voor vervolging zoals bedoeld in de vluchtelingenconventie en artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet, noch een reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2,

a) en b) van dezelfde wet kan worden aangenomen, te verklaren of te weerleggen. Het komt aan

verzoeker toe om deze motieven aan de hand van concrete elementen en argumenten in een ander

daglicht te plaatsen, waar hij evenwel geheel in gebreke blijft. Door te stellen: “Verzoeker verwijst

nogmaals naar zijn relaas zoals zij hij dit heeft uiteengezet. Verzoeker meent oprecht dat zijn leven in

gevaar zal zijn, mocht hij zich terug begeven naar zijn land van herkomst. De vijandigheid tussen hem

en zijn familieleden is van die aard dat bescherming zoeken bij de politiediensten geen soelaas kan

bieden” komt verzoeker niet verder dan het louter uiterst summier te herhalen en te volharden in zijn

ongeloofwaardig bevonden asielrelaas, het uiten van blote beweringen en het poneren van een vrees

voor vervolging, wat evenwel bezwaarlijk een dienstig verweer kan worden geacht en waarmee hij er

aldus niet in slaagt hoger aangehaalde motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten, noch een

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

geen van de motieven van de bestreden beslissing aldus wordt weerlegd, blijft de motivering
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onverminderd gehandhaafd en wordt deze door de Raad tot de zijne gemaakt en beschouwd als zijnde

hier hernomen. Waar verzoeker nog stelt dat hij “beseft dat de plicht op hem rust om hier naar best

vermogen verdere bewijzen van over te maken en behoudt zich dan ook het recht voor om deze aan uw

zetel over te maken mocht hij verdere concrete bewijzen van zijn relaas kan verwerven” wordt ter

terechtzitting vastgesteld dat hij geen nadere gegevens neerlegt of aanbrengt en stelt dat geen

dergelijke stukken voorhanden zijn.

2.4. In het administratief dossier zijn geen andere elementen voorhanden waaruit zou moeten blijken dat

verzoeker in aanmerking komt voor de toekenning van subsidiaire bescherming overeenkomstig artikel

48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet. Uit niets blijkt immers dat er in Marokko actueel sprake is van een

internationaal of binnenlands gewapend conflict zodat er ten aanzien van verzoeker geen

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij louter door zijn aanwezigheid aldaar een

reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet.

2.5. In acht genomen wat vooraf gaat, kan verzoeker niet als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet worden erkend. Hij toont evenmin aan dat hij in aanmerking komt voor subsidiaire

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

2.6. Waar verzoeker in fine vraagt om, in ondergeschikte orde, de bestreden beslissing te vernietigen en

het dossier terug te verwijzen naar het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

voor een nieuw onderzoek, 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. Verzoeker toont niet aan dat er een substantiële onregelmatigheid

kleeft aan de bestreden beslissing die door de Raad niet kan worden hersteld, noch toont hij 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.

Het enig middel is ongegrond.

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 zes juni tweeduizend zeventien door:

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. I. VERLOOY, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

I. VERLOOY K. DECLERCK


