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nr. 190 439 van 7 augustus 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 27 juli 2017 heeft

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

11 juli 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 3 augustus 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

7 augustus 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KALIN, loco advocaat A.

ACER, en van attaché L. VANDERVOORT, 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 in 2014 en diende een eerste asielaanvraag in op 22 juni 2017.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoekster op 29 juni

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

vluchtelingen en de staatlozen. Verzoekster werd gehoord op 6 juli 2017.

1.3. Op 11 juli 2017 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing

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

1.4. De bestreden beslissing luidt als volgt:
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"A. Feitenrelaas

U verklaart de Marokkaanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit de noordelijke stad al-

Hoceima. U werd er geboren op 20 oktober 1975, heeft een Arabische vader en een Berber moeder en

bent soennitisch moslim. Uw vader gaf Engelse les in het leger. Toen u in het eerste leerjaar zat

scheidden uw ouders. Nadat u de middelbare school had afgerond studeerde u gedurende twee jaar

aan de universiteit van Fez. U behaalde echter geen diploma en volgde u nadien een opleiding tot

schoonheidsspecialiste. U heeft nooit gewerkt in Marokko en leefde van het geld dat uw moeder u

stuurde. Zo’n veertien à vijftien jaar geleden verhuisde uw moeder naar België om hier te komen

werken. Eén van uw zussen was op dat ogenblik reeds in België en uw broer en andere zussen volgden

nadien. U leefde al die tijd alleen in al-Hoceima.

Op 6 augustus 2014 vloog u met een paspoort en tijdelijk visum vanuit al-Hoceima naar België. U had

voordien al in gedachten om hier te blijven, en ook uw moeder wilde u net zoals haar andere kinderen

bij haar. Vervolgens startte u in België een procedure voor gezinshereniging, waarop u echter een

negatief antwoord kreeg van de Dienst Vreemdelingzaken. Op 16 februari 2015, 18 mei 2016 en 12

december 2016 ontving u telkens een bevel om het grondgebied te verlaten. U keerde echter niet terug

naar Marokko. Op 12 juni 2017 werd u bij een vreemdelingencontrole aangehouden en overgebracht

naar een gesloten centrum voor illegalen. Op 20 juni 2017 werd een eerste poging tot repatriëring

geannuleerd omdat u zich hiertegen verzette. Er werd een tweede poging tot repatriëring gepland op 24

juni 2017. Op 22 juni 2017 diende u een eerste asielaanvraag in. In het kader van deze asielaanvraag

verklaart u eerst en vooral dat u in België wenst te blijven omdat uw hele familie hier woont. Daarnaast

stelt u dat u, in geval van terugkeer naar Marokko, vreest opgepakt of geslagen te worden door

de politie of het leger die tussenkomen bij de betogingen in al-Hoceima.

Ter ondersteuning van uw asielaanvraag legt u een USB-stick met enkele foto’s en video’s over de

betogingen in al-Hoceima neer. Aan de Dienst Vreemdelingenzaken legde u ook reeds uw Marokkaanse

paspoort, identiteitskaart en geboorteakte voor.

B. Motivering

Na een grondige analyse van uw asielaanvraag door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen

en de Staatlozen (CGVS) dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees voor

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Eerst en vooral geeft u aan dat heel uw familie in België verblijft en u ook graag bij hen wil blijven (zie

vragenlijst CGVS ingevuld door een medewerker van de DVZ; CGVS p. 7). Dit asielmotief houdt echter

geen enkel verband met één van de criteria van de Conventie van Genève (namelijk vervolging op basis

van ras, religie, nationaliteit, politieke voorkeur, religieuze overtuiging of het boren tot een sociale

groep), en kan dus niet leiden tot een toekenning van de status van vluchteling. Bovendien kan in deze

context opgemerkt worden dat u wel nog familie heeft in Marokko, meer bepaald een tante en zes neven

en/of nichten (CGVS p. 5), en dat u voor uw komst naar België reeds heel wat jaren zonder enige

problemen alleen woonde in al-Hoceima (CGVS p. 3-4). U bent immers geletterd, hebt verschillende

opleidingen genoten en heeft naast het Arabisch zelfs kennis van het Spaans en het Frans (CGVS p.

3).

Ten tweede verklaart u dat u vreest gearresteerd te worden door de Marokkaanse autoriteiten (zie

vragenlijst CGVS ingevuld door een medewerker van de DVZ; CGVS p. 7). Er dient echter te worden

opgemerkt dat u er niet in geslaagd bent om deze vrees te concretiseren en personaliseren. U verwijst

immers louter in het algemeen naar de betogingen in al-Hoceima die sinds oktober 2016 gaande zijn,

maar kan niet aantonen om welke reden u precies, indien u zou terugkeren naar al-Hoceima, gevaar

zou lopen om in het kader hiervan gearresteerd te worden. Dat het leger en de politie wanneer zij

tussenkomen tijdens de betogingen “iedereen beginnen te slaan en te arresteren” (CGVS p. 7), is geen

afdoende reden om u in het bijzonder een statuut van internationale bescherming toe te kennen.

Gevraagd of u concrete aanwijzingen heeft dat u specifiek zou gearresteerd worden bij terugkeer naar

uw land van herkomst, kan u alleen maar toegeven dat dit niet het geval is (CGVS p. 7). Bovendien bent

u reeds sinds augustus 2014 in België (CGVS p. 7), bent u nooit teruggekeerd naar Marokko (CGVS p.

8) en hebt dus ook nooit deelgenomen aan deze betogingen en/of politieke acties. U bent eveneens

nooit eerder gearresteerd in uw land van herkomst, nooit politiek actief geweest, en heeft nooit eerder

problemen gekend met de Marokkaanse autoriteiten (CGVS p. 2). Meer nog, uw vader werkte vroeger
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zelfs voor het Marokkaanse leger als leerkracht Engels (CGVS p. 4), waardoor u mogelijk nog beroep

kan doen op enige connecties bij de overheid. Gevraagd wat u denkt dat u zou overkomen in geval van

terugkeer naar uw land, kan u dan ook alleen maar stellen dat u dit eigenlijk niet weet (CGVS p. 9).

Verder wenst het CGVS nog op te merken dat u pas asiel aanvroeg op 22 juni 2017. De betogingen in

al-Hoceima zijn immers al gaande sinds oktober 2016, waardoor het op zijn minst bedenkelijk is dat u nu

pas in het kader hiervan asiel aanvraagt. U was op het ogenblik van de start van deze betogingen

bovendien in België en had al diverse contacten gehad met de Dienst Vreemdelingenzaken in het kader

van gezinshereniging. De toegang tot de asielprocedure was dus in feite slechts een kleine stap voor u,

zeker daar u eind 2016 reeds een derde bevel ontving om het Belgisch grondgebied te verlaten. Dat u

desondanks niet eerder asiel aanvroeg op basis van de ontwikkelingen in al-Hoceima, ondermijnt dan

ook ernstig uw geloofwaardigheid op dit vlak. Bovendien werd u reeds op 12 juni 2017 aangehouden bij

een vreemdelingencontrole en overgebracht naar een gesloten centrum met het oog op repatriëring.

Toch wachtte u nog maar liefst tien dagen, nadat er reeds een eerste repatriëringspoging ondernomen

werd - waartegen u zich verzette - , om uiteindelijk uw asielaanvraag in te dienen. Het lijkt er dan ook

veeleer op dat u louter asiel aanvroeg om een tweede repatriëringspoging te vertraging en niet omwille

van een gegronde vrees bij terugkeer naar Marokko.

De documenten die u neerlegt ter ondersteuning van uw asielmotieven, namelijk verschillende foto’s,

video’s en krantenartikelen (zie USB-stick) betreffende de betogingen in al-Hoceima, doen geen afbreuk

aan bovenstaande argumentatie. Het gaat hier immers om louter algemene informatie die u uit de media

heeft gehaald en die geen enkele betrekking heeft op uzelf noch familieleden of andere verwanten

(CGVS p. 5-6). Deze documenten tonen dus evenmin een concrete en persoonlijke vrees voor

vervolging in uw hoofde aan. Daarnaast legde u, zoals eerder reeds aangegeven, bij de DVZ uw

Marokkaanse paspoort, identiteitskaart en geboorteakte voor. Deze documenten hebben echter louter

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

Bovenstaande bevindingen in acht genomen dient het CGVS te concluderen dat u er niet in geslaagd

bent om uw vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het

lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te

maken.

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. Verzoekster voert in haar verzoekschrift van 27 juli 2017 een schending aan van “de artikelen 48

t.e.m. 48/5,51/4 §3,52 §2,57/6,2de lid en 62 van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang

tot het grondgebied, het verblijf, de vestigingen de verwijdering van vreemdelingen

('Vreemdelingenwet'), artikel 77 van de Wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15

december 1980, artikel Ivan het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van

vluchtelingen ('Vluchtelingenconventie'), de algemene motiveringsplicht, het zorgvuldigheids- en het

redelijkheidsbeginsel, als beginselen van behoorlijk bestuur, en de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen”.

Het verzoekschrift stelt dat er “een gedeelde bewijslast tussen de kandidaat-vluchteling en de

asielinstanties die over zijn aanvraag moeten oordelen” bestaat en geeft hierover een theoretische

uiteenzetting. Verzoekster verwijst dienaangaande naar richtlijnen en een nota van UNHCR, alsook

naar een rapport van de Canadese Immigratie- en Vluchtelingencommissie over de rechtspraak

hieromtrent. Verzoekster is van oordeel dat “[r]ekening houdend met deze richtlijnen omtrent het

vaststellen van tegenstrijdigheden en het belang ervan voor het bepalen van de geloofwaardigheid van

een asielrelaas, blijkt na toepassing ervan op de vele elementen in het administratieve en

rechtsplegings-dossier duidelijk dat tegenpartij in de bestreden beslissing op een onredelijke en

onrechtmatige wijze tot de conclusie komt dat verzoeksters verklaringen ongeloofwaardig, en bijgevolg

haar asielaanvraag ongegrond, zouden zijn.” Volgens verzoekster had verweerder in casu een vrees

voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie dienen te weerhouden, minstens het voordeel
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van de twijfel te geven aan verzoekster. De bestreden beslissing schendt aldus de algemene en de

bijzondere wettelijke motiveringsplicht, de zorgvuldigheidsplicht en het redelijkheidsbeginsel.

Waar verweerder de problemen die verzoekster in Marokko zal vinden, minimaliseert en stelt dat er

bijgevolg geen sprake is van een persoonlijke en doelgerichte vrees, voert het verzoekschrift aan dat

verzoekster als Riffijnse een gegronde vrees heeft voor haar leven ingeval van terugkeer naar haar

land van herkomst, gezien de huidige onlusten in Marokko vergezeld gaan van massa-arrestaties

waarbij arrestanten vaak geen toegang krijgen tot een advocaat en mishandeld worden door politie.

Verzoekster stelt verder dat Marokko een lange geschiedenis kent van jarenlange onderdrukking en

uitmoording van de Riffijnse bevolking door de overheid. Ook mensen die opkomen voor hun rechten

worden gearresteerd, gemarteld en gedood.

Het verzoekschrift verwijt het CGVS een zekere vooringenomenheid en meent dat er geen enkele

inspanning wordt gedaan om de verklaringen van verzoekster wat betreft de toestand in Marokko

verder te onderzoeken.

Voorts stelt verzoekster dat het “uitermate onredelijk de algemene geloofwaardigheid van verzoekster

en de gegrondheid van haar vrees voor vervolging integraal te laten afhangen van slechts enkele

elementen, in plaats van van het gehele dossier”. Bovendien meent verzoekster dat “[i]n de bestreden

beslissing volledig ongemotiveerd blijft waarom tegenpartij geen aandacht schonk aan de vele cruciale

details van haar relaas, waarover zij consistent, geloofwaardig en zonder de minste tegenstrijdigheid

verklaringen aflegt”. Volgens het verzoekschrift is “verzoekster dan ook omtrent de meest cruciale

elementen van haar asielrelaas in het algemeen meer dan voldoende geloofwaardig, te meer daar haar

verklaringen daaromtrent ruimschoots bevestigd worden door algemeen gekende feiten.”

Verzoekster merkt nog op dat zij inmiddels een aantal bijkomende stukken heeft opgevraagd, die haar

voor zover mogelijk bezorgd zullen worden en dan ook in de mate van het mogelijke bewijsstukken

heeft aangebracht om haar verklaringen in het kader van haar asielrelaas te ondersteunen. Bijgevolg

heeft zij de bewijslast vervuld, aldus het verzoekschrift.

Ook voert verzoekster aan dat de bestreden beslissing de weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus niet op afdoende wijze motiveert. Volgens verzoekster volstaat het louter

verwijzen naar de motivering van de weigering van het vluchtelingenstatuut daartoe niet. Uit de

bestreden beslissing valt niet op te maken hoe verweerder tot de conclusie komt dat er geen sprake

zou zijn van een reëel risico op ernstige schade.

Verzoekster herhaalt aan haar bewijsplicht te hebben voldaan en meent dat uit haar verklaringen

tijdens het gehoor en uit de “algemeen gekende feiten” blijkt dat “zij weldegelijk minstens een reëel

risico op een onmenselijke of vernederende behandeling of straf mag vrezen bij een terugkeer naar

haar land van herkomst waarvoor de artikelen 48/2, 48/4 en 48/5 van de Vreemdelingenwet in

bescherming voorzien”.

Beoordeling

2.2. 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.

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 hij aantonen dat zijn

aanvraag gerechtvaardigd is. Hij 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). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn.
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De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. 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).

Krachtens artikel 48/6 van de Vreemdelingenwet wordt een asielzoeker het voordeel van de twijfel

gegund indien hij cumulatief een oprechte inspanning heeft geleverd om zijn aanvraag te staven; alle

relevante elementen waarover hij beschikt voorlegt en er een bevredigende verklaring is gegeven over

het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen; zijn verklaringen samenhangend en aannemelijk

zijn bevonden en niet in strijd zijn met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is

voor zijn aanvraag; de asielzoeker zijn aanvraag tot internationale bescherming zo spoedig mogelijk

heeft ingediend, of goede redenen kon aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen; en wanneer

er is vast komen te staan dat de asielzoeker in grote lijnen als geloofwaardig kan worden beschouwd.

De commissaris-generaal 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.

Aangaande de vluchtelingenstatus

2.3. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag berust in beginsel bij de asielzoeker

zelf, zodat verzoekster – zoals iedere burger die om een erkenning vraagt – moet aantonen dat haar

aanvraag gerechtvaardigd is. Zij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de

waarheid te vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; RvS 21 novembre 2012, nr 221.449; 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 haar 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. In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen

en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen. De

ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar

ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen. Het voordeel van de twijfel kan slechts

worden toegestaan als alle elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de

geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (UNHCR, Guide des procédures et critères à

appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 204). Bovendien verplicht geen enkele

bepaling of beginsel de met het onderzoek van de asielaanvraag belaste instanties om de vreemdeling

bij te staan in haar inspanningen om het statuut van vluchteling te bekomen en de lacunes in diens

bewijsvoering zelf op te vullen (RvS 16 november 2006, nr. 164.792). Het is verzoekster die de door

haar aangevoerde vrees voor vervolging of schade dient aannemelijk te maken en het objectieve en

ernstige karakter ervan moet aantonen. De onderzoeksplicht van de commissaris-generaal strekt zich

enkel uit tot de door de asielzoekers aangebrachte elementen, context en documenten.

2.4. Verzoekster verklaart bij haar familie in België te willen blijven. Voorts vreest zij bij terugkeer naar

haar land van herkomst te worden gearresteerd door de Marokkaanse autoriteiten omwille van de

onlusten en betogingen in haar stad, al-Hoceima.

2.5. De Raad merkt op dat verzoekster pas in extremis op 22 juni 2017 een asielaanvraag indiende,

terwijl zij reeds op 6 augustus 2014 naar België met een paspoort en een geldig visum C. Verzoekster

was toen een volwassen vrouw van 39 jaar. Verzoeksters doel was bij haar familie te verblijven, haar

drie aanvragen om verblijf op basis van gezinshereniging werden afgewezen. Waar verzoekster thans in

haar asielprocedure verklaart dat zij in België wil blijven omdat haar hele familie hier is (vragenlijst

CGVS, punt 5; CGVS-verslag, p. 7), merkt de Raad op dat dit asielmotief geen enkel verband heeft met

de criteria van de Vluchtelingenconventie. Nog daargelaten dat uit verzoeksters verklaringen blijkt dat zij

wel nog familie in al-Hoceima heeft en bezwaarlijk kan stellen dat heel haar familie in België woont nu ze

onder meer een vader, een tante en zes neven en nichten (CGVS-verslag, p. 5) in Marokko heeft,

benadrukt de Raad dat de vreemdeling die als vluchteling erkend wil worden, immers dient 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.

2.6. Verzoekster had geen problemen met haar overheid voor haar vertrek naar België en stelt (vraag 5

vragenlijst) “Toen ik nog in Marokko was kende ik geen problemen met mensen of instanties”.
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2.7. Verzoekster stelt dat ze niet terug kan naar Marokko omwille van de betogingen in al-Hoceima die

na haar vertrek aanvingen, met name in oktober 2016. Bij asielaanvragen gegrond op gebeurtenissen

na het vertrek uit het land van herkomst (réfugié sur place) geldt er een bijzondere bewijslast, namelijk

dat indien een kandidaat-vluchteling niet vervolgd werd in zijn land van herkomst, dan is het louter

aanhalen van deze gebeurtenis in het land van herkomst geen bewijs van een gegronde persoonlijke

vrees voor vervolging. De beslissende instantie zal met een grotere dan normale strengheid de

aannemelijkheid van de aanvraag beoordelen en verzoekster moet een uitvoerig en coherent relaas

brengen van de redenen waarom zij vervolging vreest, onder meer met betrekking tot haar achtergrond,

persoonlijkheid en andere persoonlijke elementen (UNHCR, “Note on refugee sur place claims, d)

Procedural aspects”, februari 2004). Bij de beoordeling van elementen die ontstaan zijn na aankomst in

het onthaalland zijn de reële kans op vervolging, de ernst van die vervolging en het verband met de in

het Verdrag van Genève vermelde redenen van cruciaal belang. Er moet rekening gehouden worden

met de beoordeling van de handelingen van de betrokkene door de overheden van het land van

herkomst, meer bepaald of er aanwijzingen zijn dat de aangehaalde activiteiten kunnen leiden tot de

toeschrijving van een dissidente politieke overtuiging door bovenvermelde overheden (UNHCR, “Note

on refugié sur place claims”, februari 2004). In dit opzicht dient te worden vastgesteld dat verzoekster

geen enkele politieke activiteiten meldt. Er kan dan ook niet worden ingezien waarom ze in de negatieve

aandacht zou komen van haar overheid.

Bovendien van een persoon die beweert te vrezen voor vervolging in haar land van herkomst en die de

bescherming van het Vluchtelingenverdrag of de subsidiaire bescherming inroept, mag nochtans

redelijkerwijze worden verwacht dat zij zo spoedig mogelijk bij de autoriteiten van het onthaalland een

asielaanvraag indient. Het feit dat verzoekster zo lang wachtte om asiel aan te vragen, is immers een

indicatie dat zij internationale bescherming niet dringend noodzakelijk achtte en ondergraaft de

waarachtigheid van de door haar geschetste vervolging. Dit klemt te meer nu verzoekster op het

ogenblik van de start van de betogingen reeds contact had gehad met de Dienst Vreemdelingenzaken in

het kader van een procedure tot gezinshereniging en eind 2016 een derde bevel om het Belgisch

grondgebied te verlaten ontving. Meer nog, zelfs nadat verzoekster op 12 juni 2017 werd aangehouden

en overgebracht naar een gesloten centrum met het oog op repatriëring, wachtte verzoekster nog tien

dagen vooraleer zij haar asielaanvraag indiende, nadat zij zich reeds tegen een eerste

repatriëringspoging had verzet. Dergelijke houding maakt het aldus niet onredelijk te veronderstellen dat

verzoekster asiel aanvroeg om een tweede repatriëringspoging te voorkomen, temeer nu verzoekster

zelf stelde dat zij nu pas asiel aanvroeg omdat zij “niet gerepatrieerd [wil] worden naar Marokko, ik ga

daar alleen zitten” (CGVS-verslag, p. 8), wat haar beweerde nood aan (internationale) bescherming op

ernstige wijze aantast.

2.8. Waar verzoekster verklaart bij terugkeer naar haar land van herkomst te vrezen om opgepakt en

opgesloten te worden door de Marokkaanse autoriteiten (verklaring CGVS, punt 4 en 5; CGVS-verslag,

p. 7) blijft dit een ongestaafde bewering. Het louter aanhalen van een vrees voor vervolging of risico op

ernstige schade volstaat op zich niet om te kunnen besluiten dat deze vrees of dat risico reëel is. Deze

vrees of dat risico dient immers ook steeds getoetst te worden aan enkele objectieve vaststellingen en

verzoekster dient in dit verband de vrees of het risico concreet aannemelijk te maken. Deze vrees moet

gegrond, concreet, actueel en persoonlijk zijn. Een louter theoretische, vage, onpersoonlijke of

hypothetische vrees volstaat niet om een beroep op internationale bescherming te funderen.

Verzoekster haalt geen enkele gegronde, concrete, persoonlijke, actuele vrees aan. Verzoekster

verklaart louter dat “er heel veel betogingen [zijn], en als het leger daar tussenkomt dan beginnen ze

iedereen te slaan en eigenlijk arresteren ze iedereen op dat moment, ook al ga je alleen maar inkopen

dan, ze arresteren iedereen” (CGVS-verslag, p. 7), waarmee zij haar vrees voor vervolging geenszins

concreet aantoont. Gevraagd of verzoekster concrete aanwijzingen heeft dat zij gearresteerd zou

worden ingeval van terugkeer naar Marokko, antwoordt verzoekster “nee” (CGVS-verslag, p. 7).

Bovendien is verzoekster sinds 6 augustus 2014 in België (CGVS-verslag, p. 7), is zij sindsdien niet

meer teruggekeerd naar Marokko (CGVS-verslag, p. 8) en heeft zij dus nooit deelgenomen aan

voornoemde betogingen in al-Hoceima. Zij verklaart nooit gearresteerd geweest te zijn in haar land van

herkomst, nooit actief geweest te zijn in een organisatie of vereniging, nooit politiek actief geweest te zijn

in Marokko en nooit enige problemen gehad te hebben met de autoriteiten van haar land van herkomst

(CGVS-verslag, p. 2). Waar het verzoekschrift aanvoert dat verzoekster als Riffijnse een gegronde vrees

heeft voor haar leven ingeval van terugkeer naar haar land van herkomst, gezien de huidige onlusten in

Marokko vergezeld gaan van massa-arrestaties waarbij arrestanten vaak geen toegang krijgen tot een

advocaat en mishandeld worden door politie, maakt dit – in het licht van bovenstaande motivering –

evenmin een concrete vrees voor vervolging in hoofde van verzoekster uit. Nog daargelaten dat het

verzoekschrift geen informatie neerlegt die de bewering ondersteunt dat Marokko een lange
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geschiedenis kent van jarenlange onderdrukking en uitmoording van de Riffijnse bevolking “waarbij

chemische wapens niet werd geschuwd”, kan een dergelijke volkerenmoord ook ter terechtzitting niet

worden toegelicht. Het is dan ook niet ernstig dergelijke zware aantijgingen als losse beweringen aan te

voeren. Dat mensen die opkomen voor hun rechten worden gearresteerd, gemarteld en gedood, is

eveneens een algemene bewering en verzoekster laat na dit naar haar persoon te concretiseren.

Verzoekster verklaart immers geen politieke activiteiten te hebben noch wordt in het verzoekschrift

toegelicht voor welke rechten verzoekster zou opkomen. Ter terechtzitting stelt verzoekster daarbij nog

zelfs geen politieke interesse te hebben. Verzoekster geeft nog zelf toe dat ze geen idee heeft wat haar

zal overkomen ingeval van terugkeer naar haar land van herkomst (zie CGVS-verslag, p. 9 “Ik weet het

niet”).

Ook verklaarde verzoekster dat haar vader nog Engelse les gegeven had in het Marokkaanse leger

(CGVS-verslag, p. 4), waardoor verzoekster, ingeval er zich problemen zouden voordoen - wat niet

minimaal aannemelijk wordt gemaakt – over connecties beschikt. Waar verzoekster ter terechtzitting

stelt dat ze geen contact heeft met haar vader, kan niet ernstig worden volgehouden dat een lid van de

Marokkaanse marine of zijn familie, niet kan worden opgespoord. Uit voorgaande blijkt duidelijk dat

verzoekster niet verder komt dat losse beweringen en niet in staat is haar vrees voor vervolging

enigszins in concreto aan te tonen. Aldus kan slechts blijken dat slechts verzoeksters eerste

asielmotieven met name familiale en verblijfsrechtelijke redenen, overeind blijven, wat bezwaarlijk kan

getuigen van enige nood aan internationale bescherming en zoals hoger aangehaald, wijzen op een

misbruik van de asielprocedure.

2.9. Voorts stelt het verzoekschrift dat verweerder verzoeksters asielrelaas aanhoorde met een zekere

vooringenomenheid. In casu blijkt uit het CGVS-gehoorverslag dat verzoekster uitgebreid werd gehoord

over haar voorgehouden vrees voor vervolging. Uit het administratief dossier kan blijken dat de

dossierbehandelaar zijn taak correct heeft uitgevoerd door de asielzoekster de mogelijkheid te bieden

haar relaas uitgebreid toe te lichten en haar verklaringen desgevallend te nuanceren, aan te vullen of te

corrigeren, of ter zake een gedegen verklaring te bieden. De Raad ziet niet in hoe dit kan worden

geïnterpreteerd als vooringenomenheid. Het asielonderzoek wordt daarbij gevoerd door een onpartijdige

ambtenaar die er geen persoonlijk belang bij heeft om “bewust [te zoeken] naar een stok om de hond te

slaan”, noch de problemen van verzoekster “banaliseert”, wat overigens zou indruisen tegen zijn

wettelijke opdracht en professionele deontologie.

2.10. Wat betreft de stelling in het verzoekschrift dat verweerder “geen aandacht schonk aan de vele

cruciale details van haar relaas, waarover zij consistent, geloofwaardig en zonder de minste

tegenstrijdigheid verklaringen aflegt”, blijft ook dit een boute bewering nu het verzoekschrift niet in het

minst deze details toelicht noch aantoont waarom ze zo cruciaal zijn dat dit de bestreden beslissing kan

aantasten of verzoeksters asielrelaas in een ander daglicht stellen.

2.11. De door verzoekster tijdens het CGVS-verhoor getoonde USB-stick en krantenartikelen betreffen

algemene informatie over betogingen in al-Hoceima. Verzoekster bevestigt ter terechtzitting dat deze

niet werden neergelegd alsook dat zij niet op deze documenten voorkomt. De Raad merkt op dat het

niet volstaat te verwijzen naar de algemene situatie in het land van herkomst en persberichten, foto’s en

video’s dienaangaande om aan te tonen dat verzoekster in haar land van herkomst werkelijk wordt

bedreigd en vervolgd. Deze vrees voor vervolging dient in concreto te worden aangetoond en

verzoekster blijft hier in gebreke (RvS 9 juli 2003, nr.121.481; RvS 18 december 2004, nr. 138.480; RvS

18 december 2009 nr. 5146). Bovendien gaf verzoekster zelf nog aan dat deze stukken geen betrekking

hebben op haar, noch op haar familie, doch louter de algemene situatie in de stad weergeven (CGVS-

verslag, p. 5).

2.12. Verzoeksters identiteitsdocumenten zoals bij de Dienst Vreemdelingenzaken voorgelegd – haar

Marokkaans paspoort, identiteitskaart en geboorteakte – kunnen voorgaande vaststellingen niet doen

ombuigen. Deze documenten hebben louter betrekking op verzoeksters identiteit en nationaliteit die niet

worden betwist.

2.13. Verzoekster beperkt zich in haar verzoekschrift tot het herhalen van het asielrelaas en het

beklemtonen van de waarachtigheid ervan, het tegenspreken van de motieven en de conclusies van de

bestreden beslissing en het formuleren van boute beweringen, maar laat na concrete en

geobjectiveerde elementen aan te voeren die de conclusies in de bestreden beslissing kunnen

weerleggen.
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2.14. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoekster geen vrees voor vervolging in de

zin 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, in aanmerking worden

genomen.

Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus

2.15. Verzoekster heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij voldoet aan de criteria van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet. Verzoekster beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op

dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit haar verklaringen noch uit de andere

elementen van het dossier blijkt dat zij voldoet aan de criteria van artikel 48/4, §2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet.

De vaststelling dat deze motieven gelijklopend zijn met de motieven die de weigering van de

vluchtelingenstatus ondersteunen, betekent niet dat de beslissing omtrent de subsidiaire

beschermingsstatus niet afdoende gemotiveerd zou zijn.

2.16. Verzoekster voert tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat

zij in geval van een terugkeer naar haar land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou

lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen over algemeen bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

2.17. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.

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

besluiten dat verzoekster 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

aantoont.

2.19. Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken,

zodat er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen. De Raad kan immers volgens artikel

39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet slechts tot vernietiging overgaan als hij een

onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor

hij niet over de grond van het beroep kan oordelen. De aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op

het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.

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 zeven augustus tweeduizend zeventien

door:

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

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER K. DECLERCK


