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nr. 190 057 van 25 juli 2017

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, in eigen naam en als

wettelijke vertegenwoordigster van haar minderjarige kinderen Mervat MALEK en Maher MALEK, op

15 mei 2017 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen van 14 april 2017.

Gelet op artikel 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 27 juni 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 juli 2017.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat N. DESGUIN, die loco advocaat J. HARDY verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché E. GOOVAERTS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

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

Rijk binnengekomen 26 oktober 2016 en heeft zich vluchteling verklaard op 18 november 2016.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoekster op 24

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

de vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoekster werd gehoord op 7 april 2017.

1.3. Op 14 april 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 dezelfde dag aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bezit u de Marokkaanse nationaliteit en bent u geboren op 9 mei 1978 te

Casablanca, waar u ook steeds hebt gewoond. U bent een soenniet van Arabische origine. U ging naar

school tot het vierde middelbaar en hebt nadien als kapster gewerkt. Vanaf 2002 vervoegde u uw broer

in Italië waar u een verblijfsvergunning kreeg. U keerde sindsdien regelmatig terug naar Casablanca op

familiebezoek. In 2011 ging u op bezoek bij uw zus in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Daar

leerde u uw toekomstige Syrische echtgenoot M.(…) M.(…) (CG 16/19021; O.V. 8.345.484) kennen.

Jullie huwden in mei 2011 en in oktober van datzelfde jaar verhuisden jullie samen naar Qatar alwaar

uw echtgenoot ging werken. Voor de bevalling van uw eerste kind keerde u in 2012 even terug naar

Italië zodat u op de bijstand van uw zus kon rekenen. Nadien keerde u terug naar Qatar, waar u in 2015

beviel van uw tweede kind. Ondertussen was uw Italiaanse verblijfsvergunning reeds vervallen. In juni

2016 ging u nog eens op bezoek naar uw familie in Marokko. Na vele pogingen kreeg uw echtgenoot

toen de toestemming om ook vijftien dagen in Marokko te verblijven. Jullie keerden nadien terug

naar Qatar. Toen uw echtgenoot daar ontslagen werd, verliep jullie verblijfsvergunning. Hij kon niet terug

naar Syrië omwille van de oorlog daar. In Marokko zou uw echtgenoot niet toegelaten worden. Jullie

vroegen een toeristisch visum aan voor Italië en reisden van daaruit door naar België waar jullie

aankwamen op 26 oktober 2016 en asiel aanvroegen op 3 november 2016.

Ter staving van uw asielrelaas legt u volgende originele documenten voor: uw identiteitskaart , uw

paspoort (d.d. 8/2/’15) en de Marokkaanse paspoorten van uw kinderen (Ma.(…) d.d. 2/5/’15 en M(…)

d.d. 7/9/’15).

B. Motivering

Er dient na het gehoor afgenomen op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen (CGVS) te worden vastgesteld dat de door u aangehaalde asielmotieven geen verband

houden met de Vluchtelingenconventie en wel om volgende redenen.

U beschikt over de Marokkaanse nationaliteit. Uw nood aan bescherming dient dan ook te worden

beoordeeld ten aanzien van Marokko, het land waarvan u de nationaliteit draagt. U baseert uw

asielaanvraag op het feit dat u samen met uw echtgenoot en kinderen wilt blijven (CGVS p.6). Er dient

dan ook te worden vastgesteld dat u zich beroept op persoonlijke motieven en hieruit kan niet worden

geconcludeerd dat u in geval van terugkeer naar Marokko 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.

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

48/4, §2 van de gecoördineerde Vreemdelingenwet. U hebt 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 letterlijk dat u bij uw vertrek uit Marokko geen problemen ondervond, noch zouden

ondertussen voor u persoonlijk problemen in Marokko zijn ontstaan (CGVS p.7). Bovendien verblijven

uw ouders, broers en zus momenteel in Marokko, zonder daar persoonlijk problemen te ondervinden

(CGVS p.4). Dat u legaal reisde en ook om Marokkaanse paspoorten van uw kinderen ging, wijst er

bovendien op dat u van de Marokkaanse autoriteiten niets te vrezen hebt (CGVS p.6). Het enige

probleem in Marokko zou zijn dat uw Syrische echtgenoot daar niet mee naartoe zou kunnen gaan.

Dit wijst er echter niet op dat u in geval van terugkeer naar Marokko het slachtoffer zou worden van

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

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

subsidiaire beschermingsstatus worden toegekend.

De door u in het kader van uw asielprocedure neergelegde documenten kunnen bovenstaande

appreciatie niet veranderen. Het betreft hier immers slechts uw originele identiteitskaart, uw paspoort

(d.d. 8/2/’15) en de Marokkaanse paspoorten van uw kinderen (Ma.(…) d.d. 2/5/’15 en Me.(…) d.d.

7/9/’15). Deze documenten voegen niets toe aan uw asielrelaas daar zij enkel iets zeggen over de

identiteit en herkomst van u en uw kinderen, dewelke hier niet ter discussie staan.

Aan uw echtgenoot M.(…) M.(…) (CG 16/19021; O.V. 8.345.484) wordt de subsidiaire

beschermingsstatus toegekend.

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
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2.1. In een eerste en enig middel, afgeleid uit de schending van 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 (hierna: Vluchtelingenverdrag), artikel 8 van het Europees

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM),

artikel 23.2 van de Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de

erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins

internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming (hierna:

Kwalificatierichtlijn 2004/83), artikel 23.2 Richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad

van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of

staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor

vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de

inhoud van de verleende bescherming (hierna: Kwalificatierichtlijn 2011/95), de artikelen 48/3 tot 48/7 en

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet), de artikelen 2 en 3 van de

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, het

administratief rechtsbeginsel van de zorgvuldige voorbereiding van bestuurshandelingen en het

administratief rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur volgens hetwelk, onder andere, men recht op een

eerlijke administratieve procedure heeft en de administratie serieus en zorgvuldig werkt, geeft

verzoekster vooreerst een uitgebreide theoretische uiteenzetting omtrent de in het middel aangehaalde

bepalingen, waarna zij aanvoert dat de motivering van de bestreden beslissing berust op een

appreciatiefout. Verzoekster laakt dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

van oordeel is dat haar nood aan bescherming slechts ten aanzien van haar land van herkomst, met

name Marokko, moet worden beoordeeld. Verzoekster is van mening dat zij door België beschermd

dient te worden om de “instandhouding en eenheid van haar gezin” te vrijwaren. Wat betreft het principe

van de instandhouding en eenheid van het gezin citeert verzoekster uit UNHCR “Handboek betreffende

procedures en criteria” van 1979, bijgewerkt in 2011 en verwijst zij naar de oude en nieuwe

Kwalificatierichtlijn, waaruit kan worden afgeleid dat het principe van eenheid van het gezin minstens op

de echtgeno(o)t(e) en de minderjarige kinderen moet worden toegepast. Verzoekster wijst voorts op

rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen waarin dit principe al meermaals bevestigd

werd. Verzoekster leidt uit deze rechtspraak af dat de asielinstanties – bij de beoordeling van een

afgeleid internationaal beschermingsstatuut in hoofde van een familielid van een erkende vluchteling –

aandacht dienen te hebben voor de specifieke kwetsbare situatie waarin het gezinslid, dat afhankelijk en

ten laste is van een erkende vluchteling, zich bevindt. Verzoekster voert vervolgens aan dat het

voorhanden zijn van een kerngezin, het feitelijk samenwonen in het land van herkomst en het gastland

en het bestaan van de familiebanden reeds in het land van herkomst, belangrijke aanwijzingen vormen

voor de bescherming van de familiale eenheid af en besluit dat zij mutatis mutandis van toepassing zijn

op de subsidiaire beschermingsstatus. Wat betreft de nood aan bescherming van de eenheid van haar

eigen familie stelt verzoekster vast dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

het huwelijk tussen haar echtgenoot en zichzelf niet in vraag stelt, zodat er ontegensprekelijk sprake is

van een familieleven en waarbij verzoekster deel uitmaakt van het kerngezin van haar echtgenoot.

Verzoekster merkt voorts op dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

evenmin betwist dat haar echtgenoot haar onmogelijk kan begeleiden bij terugkeer naar haar land van

herkomst omwille van de reisbeperkingen voor Syrische onderdanen in Marokko. Zij laakt evenwel dat

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen geenszins gewag heeft gemaakt van

de toekomst van hun kinderen, mocht zij (hun moeder) geen subsidiaire beschermingsstatus in België

worden toegekend. Verzoekster stelt zich de vraag of haar kinderen zich dan zonder hun moeder in

België moeten vestigen en stelt dat dit gebrek aan onderzoek door het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en staatlozen in strijd is met het belang van het kind.

Het is, naar mening van verzoekster, duidelijk dat de beslissing van het Commissariaat-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen een inmenging van het recht op privé- en gezinsleven uitmaakt, zoals

gewaarborgd door artikel 8 EVRM. Nochtans werd geen belangenafweging gemaakt in de bestreden

beslissing die dergelijke inmenging kan rechtvaardigen. Bovendien meent verzoekster dat zij

beschouwd dient te worden als den laste van haar echtgenoot, zowel op financieel als op emotioneel

vlak – gegevens die geenszins werden onderzocht door de verwerende partij.

Door haar de subsidiaire beschermingsstatus te ontkennen heeft de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen de principes van instandhouding van het gezin en familiale eenheid

geschonden, aldus verzoekster.

In ondergeschikte orde vraagt verzoekster om de bestreden beslissing te vernietigen.
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2.2. Aan het verzoekschrift wordt volgend stavingstuk gevoegd: de bestreden beslissing ten aanzien van

haar man (M.M.) en UNHCR, “Handboek betreffende procedures en criteria” (uittreksel) van 1979 en

bijgewerkt in 2011.

2.3. De Raad benadrukt vooreerst dat de uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de

rechtsregel of het rechtsbeginsel wordt aangeduid die zou zijn geschonden als de wijze waarop die

rechtsregel of dat rechtsbeginsel door de bestreden beslissing werd geschonden (RvS 8 januari 2007,

nr. 166.392). Het volstaat derhalve niet een opsomming te geven van een aantal wettelijke bepalingen

zonder te verduidelijken op welke wijze deze bepalingen geschonden zijn. De Raad stelt vast dat

verzoekster niet de minste toelichting geeft op welke manier zij artikel 48/5 van de vreemdelingenwet

geschonden acht, zodat dit onderdeel van het middel derhalve niet ontvankelijk is.

2.4.1. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoeksters asielaanvraag geweigerd omdat (i) haar

asielmotieven geen verband houden met het Vluchtelingenverdrag, vermits zij zich op persoonlijke

motieven beroept en hieruit niet tot een gegronde vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin

kan worden besloten, noch dat er redenen voorhanden zijn voor de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus en (ii) de door verzoekster neergelegde documenten de appreciatie van haar

asielaanvraag niet in positieve zin kunnen ombuigen, zoals wordt toegelicht.

2.4.2. De Raad stelt derhalve vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in

die beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekster er kennis van heeft kunnen nemen en heeft

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden

waarover zij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele

motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de vreemdelingenwet voldaan (RvS 5 februari

2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 1.64.298; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.358; RvS 10

oktober 2006, nr. 163.357; RvS 21 september 2005, nr. 149.149; RvS 21 september 2005, nr. 149.148).

Verzoekster maakt niet duidelijk op welk punt deze formele motivering haar niet in staat zou stellen te

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen

derwijze dat niet voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht.

Daarnaast blijkt uit het verzoekschrift dat verzoekster de motieven van de bestreden beslissing kent,

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt (RvS 21 maart 2007, nr.

169.217). Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen. De Raad stelt vast dat verzoekster in

wezen de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus van 14 april 2017 (CG nr. 1619021B), 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. Het middel zal dan ook onder meer vanuit dit

oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).

2.5. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf.

Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet verzoekster aantonen

dat haar aanvraag gerechtvaardigd is. Zij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en

dient de waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124;

UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève,

1992, nr. 205). Haar verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van

vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of

Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet in

strijd zijn met algemeen bekende feiten. De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen

worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige

verklaringen. Verzoekster dient door een coherent relaas en kennis van voor haar relaas relevante

elementen de waarachtigheid ervan aannemelijk te maken.

In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op

het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124). Het

voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als voldaan is aan de voorwaarden gesteld door

artikel 48/6 van de vreemdelingenwet. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de

bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan

de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige



RvV X - Pagina 5

schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel

gaan om die elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.6. De nood aan bescherming geboden door artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet moet

getoetst worden ten aanzien van het land of de landen van de nationaliteit van de verzoekende partij of,

voor staatlozen, van de vroegere gewone verblijfplaats. Deze vereiste vloeit voort uit de noodzaak om te

beoordelen indien verzoekster de bescherming van dit land niet kan inroepen of indien zij geldige

redenen aanvoert om te weigeren er zich op te beroepen.

Uit verzoeksters verklaringen en de door haar voorgelegde documenten blijkt dat zij en haar kinderen

over de Marokkaanse nationaliteit beschikken. Dienvolgens dient haar vraag tot internationale

bescherming te worden beoordeeld ten aanzien van Marokko.

2.7. Om als vluchteling te worden erkend dient de vreemdeling aan te tonen dat hij/zij 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/haar ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren

tot een bepaalde sociale groep of zijn/haar politieke overtuiging.

Uit de lezing van het administratief dossier blijkt evenwel dat verzoekster geen enkele vrees ten

overstaan van Marokko blijkt te koesteren. Zo verklaarde verzoekster, gevraagd wat zij vreest bij een

terugkeer naar haar land van herkomst: “Ik kan onmogelijk terugkeren naar Qatar, ik kan er niet langer

op legale manier verblijven. Mijn echtgenoot is Syriër. Omwille van de oorlog kan ik niet in Syrië wonen.

Ik geniet de Marokkaanse nationaliteit, mijn echtgenoot beschikt echter niet over een verblijfsvergunning

in Marokko. Waarom denkt u dat? Geef kort een overzicht van alle feiten die hebben geleid tot uw vlucht

uit uw land van herkomst. Tussen 03-10-2011 en 23-10-2016 verbleef ik samen met mijn echtgenoot te

Al Wakra, Qatar. Ik verbleef er op legale manier aangezien mijn echtgenoot er als magazijnier werkte

voor de firma ‘Q.(…)’. Tussen september en oktober 2016 vonden er heel wat ontslagen plaats. Mijn

echtgenoot was een slachtoffer van deze besparingen. Diens contract werd stopgezet waardoor hij niet

langer in Qatar mocht verblijven. Mijn echtgenoot is Syriër. Omwille van de oorlog in het land kunnen we

dus onmogelijk naar Syrië trekken. Ik heb evenmin een verblijfvergunning voor Syrië. Ikzelf geniet de

Marokkaanse nationaliteit. Ik heb op zich geen vrees om terug te keren naar Marokko. Mijn echtgenoot

beschikt echter niet over een verblijfsvergunning voor Marokko. Ik wens uiteraard niet zonder mijn

echtgenoot en mijn kinderen te leven. Kon uw echtgenoot geen verblijfsvergunning voor Marokko

bekomen? Sinds ongeveer vier jaar geleden is het onmogelijk om als Syriër een verblijfsvergunning voor

Marokko te bekomen. Ondernam uw echtgenoot een poging om een Marokkaanse verblijfsvergunning

te bekomen? Tussen 2013 en 2016 probeerde mijn echtgenoot meermaals om aan een Marokkaanse

verblijfsvergunning te raken. Het bleek een onmogelijke opdracht te zijn. (…)” (administratief dossier,

stuk 16, vragen 3.4. en 3.5.). Tijdens het gehoor op de zetel van het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen bevestigde verzoekster dat zij in Marokko nooit problemen heeft gekend

met haar autoriteiten, dat zij geen individuele vrees koestert om terug te keren naar haar land van

herkomst en dat zij louter haar echtgenoot (en kinderen) is gevolgd (administratief dossier, stuk 9, p. 6-

7). Bovendien merkt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op goede gronden

op in de bestreden beslissing: “Bovendien verblijven uw ouders, broers en zus momenteel in Marokko,

zonder daar persoonlijk problemen te ondervinden (CGVS p.4). Dat u legaal reisde en ook om

Marokkaanse paspoorten van uw kinderen ging, wijst er bovendien op dat u van de Marokkaanse

autoriteiten niets te vrezen hebt (CGVS p.6). (…)” In hoofde van verzoekster kan aldus geen gegronde

vrees voor vervolging in de zin van de vluchtelingenconventie juncto artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet worden aangenomen zodat zij niet als vluchteling kan worden erkend.

2.8.1. Verzoekster brengt evenmin elementen bij waaruit kan blijken dat zij wordt vervolgd of geviseerd

door haar autoriteiten of derden en dat zij in geval van terugkeer naar haar land van herkomst het

slachtoffer dreigt te worden van een vervolging die zou resulteren in doodstraf of executie dan wel

foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing die in haar hoofde een reëel risico

op het lijden van ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet

uitmaakt.

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

dat verzoekster 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 verzoekster geen
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zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij louter door haar aanwezigheid aldaar een

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

2.9. Wat betreft de aangevoerde schending van het recht op eerbiediging van het privé-, familie- en

gezinsleven zoals gewaarborgd door artikel 8 EVRM, wijst de Raad erop dat de bestreden beslissing er

op geen enkele wijze toe strekt een inmenging in verzoeksters gezinsleven uit te maken, laat staan dat

deze inmenging ongeoorloofd of disproportioneel zou zijn. De bestreden beslissing strekt er immers op

geen enkele wijze toe het gezinsleven van verzoekster te verhinderen of te bemoeilijken. Evenmin leidt

de bestreden beslissing op zich tot een feitelijke scheiding van het gezin. De bestreden beslissing houdt

enkel in dat aan verzoekster de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus wordt

geweigerd. De Raad benadrukt dat de schending van het recht op eerbiediging van het privé-, familie-

en gezinsleven zoals gewaarborgd door artikel 8 EVRM enkel dienstig kan worden aangevoerd wanneer

het gezinsleven daadwerkelijk geschonden dreigt te worden. Een loutere weigeringsbeslissing van de

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus zonder daaraan gekoppeld een bevel om het

grondgebied te verlaten, houdt geen schending in van desbetreffend artikel. De Raad wijst er in dit

verband nog op dat de vreemdelingenwet voorziet in de mogelijkheid tot gezinshereniging en in de

mogelijkheid om langer dan drie maanden op het grondgebied te verblijven omwille van humanitaire

redenen. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster slechts verzocht heeft om haar de

vluchtelingenstatus dan wel de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen en dat zij blijkbaar (nog)

geen gebruik heeft gemaakt van de geëigende procedures die zouden kunnen leiden tot een

verblijfsrecht op basis van de gezinssituatie.

In zoverre verzoekster erop wijst dat haar echtgenoot de subsidiaire beschermingsstatus werd

toegekend en zij zich beroept op de eenheid van het gezin, wijst de Raad er enerzijds op dat het

‘Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status’ (2011) geen afdwingbare

rechtsregels bevat zodat zij er niet kan op steunen om tot de onwettigheid van de bestreden beslissing

te besluiten, en anderzijds dat UNHCR in de paragrafen 181 tem 188 van het ‘Handbook on Procedures

and Criteria for Determining Refugee Status’ stelt dat vier voorwaarden moeten vervuld worden om in

het kader van een familie-eenheid erkend te worden als vluchteling: verzoekster moet behoren tot het

kerngezin, verzoekster bezit dezelfde nationaliteit, geen weerlegging van het vermoeden van een

gedeelde vrees en de referentiepersoon geniet nog steeds een beschermingsstatuut op het ogenblik

van de beslissing voor verzoekster.

De Raad benadrukt nog dat elke asielaanvraag individueel wordt onderzocht, rekening houdend met de

persoon van de asielzoeker, de specifieke gegevens van het dossier en de situatie in het land van

herkomst op het ogenblik van het nemen van de beslissing aangaande de aanvraag. In casu hebben

verzoekster en haar kinderen niet dezelfde nationaliteit als haar echtgenoot/hun vader en moeten hun

asielaanvragen worden beoordeeld ten aanzien van het land waarvan zij de nationaliteit bezit, in casu

Marokko. Verzoekster en haar kinderen kunnen dan ook geen aanspraak maken op een

beschermingsstatus ten opzichte van Syrië, het land waarvan niet zij, maar haar echtgenoot/hun vader

de nationaliteit draagt. De vaststelling dat er in hoofde van verzoeksters echtgenoot werd beslist tot de

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus doet immers niets af aan de appreciatie van

verzoeksters asielaanvraag en deze van haar kinderen, die geen gegronde vrees voor vervolging in de

zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet of reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals

bepaald in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet aannemelijk maken ten aanzien van Marokko.

Verzoekster kan zich aldus niet zonder meer steunen op de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus van haar echtgenoot teneinde een gegronde vrees voor vervolging in

vluchtelingenrechtelijke zin dan wel een reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin van

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet aannemelijk te maken. Zij kan dan ook niet worden gevolgd waar

zij lijkt te betogen dat de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus tot haarzelf en hun kinderen

moet worden uitgebreid.

Het doel van de asielprocedure is immers niet om het recht op eerbiediging van het gezinsleven te

horen bevestigen doch wel om na te gaan of de vreemdeling bescherming nodig heeft tegen mogelijke

vervolgingen in het land van herkomst omwille van één van de in het Verdrag van Genève vermelde

gronden of ingevolge het bestaan van een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in

de definitie van subsidiaire bescherming in geval van een terugkeer ernaartoe, quod non in casu zoals

blijkt uit wat voorafgaat. Ten overvloede wijst de Raad er in dit verband nog op dat artikel 23 van de

Kwalificatierichtlijn 2011/95 (herschikking), stelt dat de lidstaten ervoor zorgen dat het gezin in stand kan

gehouden worden, maar deze richtlijn geenszins bepaalt dat de familieleden van een erkend vluchteling
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of van de persoon die subsidiaire bescherming heeft toegekend gekregen, eveneens recht hebben op

deze beschermingsstatus enkel omdat zij familie zijn van de betrokken vluchteling of subsidiair

beschermde. De gezinsleden, die zelf niet in aanmerking komen voor deze status, zullen

overeenkomstig de nationale procedures en voor zover verenigbaar met de persoonlijke juridische

status van het gezinslid onder meer een verblijftitel bekomen (artikel 24 van de richtlijn). De Raad

herhaalt andermaal dat verzoekster aldus gebruik dient te maken van de geëigende procedures die

zouden kunnen leiden tot een verblijfsrecht in België op basis van de gezinssituatie. Het is slechts in het

kader van deze procedure dat de door verzoekster aangehaalde rechtspraak van het Europees Hof voor

de Rechten van de Mens en het Hof van Justitie relevant moet worden geacht en dus niet, zoals in

casu, bij de beoordeling van verzoeksters asielaanvraag.

Waar verzoekster nog verwijst naar rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen,

benadrukt de Raad dat rechterlijke beslissingen geen precedentwaarde hebben en herhaalt hij

andermaal dat elke asielaanvraag op individuele basis en aan de hand van de hiertoe in concreto

aangevoerde elementen onderzocht dient te worden, rekening houdend met de persoon van de

asielzoeker, de specifieke gegevens van het dossier en de situatie in het land van herkomst op het

ogenblik van het nemen van de beslissing aangaande de aanvraag.

In zoverre verzoekster aangeeft dat het belang van het kind geschonden is doordat niet onderzocht

werd wat de toekomst van hun kinderen is indien zij niet de subsidiaire beschermingsstatus zou worden

verleend, merkt de Raad op dat de algemene overweging dat het belang van het kind de eerste

overweging is bij elke beslissing die het kind aangaat, geen afbreuk kan doen aan de eigenheid van het

asielrecht, waar artikel 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet in uitvoering van Europese regelgeving

en van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 duidelijk omschreven voorwaarden voorzien voor de

erkenning als vluchteling dan wel de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

2.10. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat

dit beginsel de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen oplegt zijn beslissingen

zorgvuldig voor te bereiden en deze te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief

dossier blijkt dat verzoekster op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

uitvoerig werd gehoord. Tijdens dit interview kreeg zij de mogelijkheid haar asielmotieven uiteen te

zetten en haar argumenten kracht bij te zetten, kon zij nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen en

heeft zij zich laten bijstaan door haar advocaat, dit alles in aanwezigheid van een tolk die het Arabisch

machtig is. De Raad stelt verder vast dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen zich voor het nemen van de bestreden beslissing heeft gesteund op alle gegevens van het

administratief dossier, op algemeen bekende gegevens over het voorgehouden land van herkomst van

verzoeker en op alle dienstige stukken. Dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig tewerk is gegaan

kan derhalve niet worden bijgetreden.

2.11. In acht genomen wat vooraf gaat is de Raad van oordeel dat de commissaris-generaal voor de

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

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

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

in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Nu verzoekster nergens aanhaalt in het verleden

onderworpen te zijn geweest aan daden van vervolging in Marokko en er in casu helemaal geen sprake

is van eerdere vervolgingen, kan artikel 48/7 van de vreemdelingenwet evenmin dienstig worden

ingeroepen.

2.12. Waar verzoekster vraagt om de bestreden beslissing te vernietigen, wijst de Raad erop dat hij

slechts de bevoegdheid heeft de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus

te vernietigen om redenen vermeld in artikel 39/2, § 1, 2° van de vreemdelingenwet.

Verzoekster toont niet aan dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de bestreden beslissing

die door de Raad niet kan worden hersteld, noch toont zij aan dat er essentiële elementen ontbreken die

inhouden dat de Raad niet kan komen tot een bevestiging of een hervorming zonder aanvullende

onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen, zoals blijkt uit wat voorafgaat. Het verzoek tot

vernietiging kan derhalve niet worden ingewilligd.

Het middel is ongegrond. De bestreden beslissing wordt beaamd en in zijn geheel overgenomen.
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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 vijfentwintig juli tweeduizend zeventien door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT M.-C. GOETHALS


