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nr. 196 818 van 19 december 2017

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. ACER

Brugstraat 5/18

2060 ANTWERPEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op

11 december 2017 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 24 november 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 15 december 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

18 december 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. VAN CAMP.

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

ACER en van attaché J. VERSTRAETEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die volgens zijn verklaringen in november 2016 België is binnengekomen, diende op 25

oktober 2017 een asielaanvraag in.

1.2. Op 24 november 2017 nam de commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing, die verzoeker

op 27 november 2017 ter kennis werd gebracht, is de bestreden beslissing die luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 25/10/2017

Overdracht CGVS: 06/11/2017
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Dit dossier betreft een situatie waarvoor artikel 52/2, §2 van de Vreemdelingenwet voorschrijft dat bij

voorrang een beslissing wordt genomen.

U werd op 17 november 2017 van 10.00 tot 12.30 gehoord via videoconferentie in het bijzijn van een

tolk die het Berbers machtig is. Uw raadsman, meester Acer Ari, stond u bij gedurende het volledige

gehoor.

A. Feitenrelaas

U verklaart de Marokkaanse nationaliteit te bezitten en van Sidi Ali Bourakba, een dorp in de provincie

Taza (Rif), afkomstig te zijn. U bent geboren op 10 januari1988. U bent een soenitische moslim. Uw

ouders wonen nog steeds in uw ouderlijke huis in Sidi Ali Bourakba. Uw oudere broer Mahjoub en uw

jongere zus Fauziat wonen ook nog in Marokko, respectievelijk in Casablanca en Rabat. Verder heeft u

nog een broer en een zus die hier in België verblijven en twee broers die in Nederland een leven

hebben opgebouwd. U bent ongehuwd en kinderloos. U studeerde Frans aan de universiteit van Taza

maar maakte de opleiding niet af. U ging vervolgens werken, eerst in Casablanca in verschillende

callcentra en nadien in Rabat bij een bedrijf dat werkte voor de Britse ambassade. Daar bleef u werken

tot uw vertrek in augustus 2016.

Tijdens uw werk kreeg u verschillende malen opmerkingen te verduren van uw leidinggevenden omwille

van uw Berberse afkomst en het feit dat u uit het Rif-gebied afkomstig bent. Deze opmerkingen maakten

u ongelukkig en deden u ongemakkelijk voelen. Na het zoveelste incident tijdens uw werk besloot u om

ontslag te nemen. Ondertussen was u al een hele tijd aan het overwegen om verder te studeren. Uw

familie overtuigde u om uw kans in Europa te wagen en hier verder te studeren.

In augustus van 2016 vertrok u naar Europa op basis van een Spaans visum en u reisde naarBelgië,

waar u introk bij uw zus Fatima en haar gezin. In november 2016 vroeg u gezinshereniging aan met uw

zus. Op 16 mei 2017 werd deze aanvraag geweigerd en werd er een bevel om het grondgebied te

verlaten opgemaakt. Op 8 juni 2017 werd u gearresteerd voor een inbreuk op de drugswetgeving en

werd u opgesloten in de gevangenis. Op 13 oktober 2017 werd u weerhouden door de Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ) en werd u overgebracht naar het gesloten centrum te Merksplas. Het

geldende bevel om het grondgebied te verlaten werd in werking gesteld en een repatriëring naar

Marokko werd ingepland op 26 oktober2017. Op 25 oktober2017 vroeg u asiel aan in het gesloten

centrum.

Bij terugkeer naar Marokko vreest u dat u weer helemaal opnieuw moet beginnen alsook dat u politiek

actief zal worden in de protesten in het Rif-gebied tegen de regering en vervolgens het slachtoffer zal

worden van repressie vanwege de regering.

Ter ondersteuning van uw asielrelaas legde u geen documenten voor.

B. Motivering

Op basis van uw verklaringen wordt door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen (CGVS) geconcludeerd dat u er niet in bent geslaagd om een gegronde vrees voor

vervolging, zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie, noch een reëel risico op het lijden van ernstige

schade, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, aannemelijk heeft kunnen maken.

De reden waarom u niet in aanmerking komt voor een erkenning als vluchteling in de zin van

de Vluchtelingenconventie is omdat uw asielmotieven weinig tot geen verband houden met een van de

gronden van de conventie (respectievelijk ras, nationaliteit, politieke of religieuze overtuiging of het

behoren tot een sociale groep), onvoldoende zwaarwichtig en louter hypothetisch zijn.

Zo verklaarde u dat u Marokko verliet voornamelijk om uw kans te wagen in Europa en verder scholing

te volgen in België (CGVS, p. 7.) en dat u vreest dat u bij terugkeer weer helemaal opnieuw moet

beginnen (CGVS, p. 8). Deze redenen voor uw vertrek zijn niet enkel niet verbonden met de gronden

van de Geneefse conventie, ze zijn ook helemaal niet zwaarwichtig. Uit uw eigen verklaringen blijkt dat

uw familie meer dan voldoende middelen heeft om u te helpen verder te studeren in Marokko én om u te

helpen bij uw terugkeer (CGVS, p. 3-5). U heeft nog steeds contact met hen en een vrij goede relatie

(CGVS, p. 6).
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De door u aangehaalde ervaringen op uw werk wegen voorts onvoldoende door. U had louter verbale

discussies met collega’s en managers op uw laatste werkplek waarbij u, ingeval jullie verschillende

meningen over iets hadden, werd aangesproken op uw afkomst (CGVS p. 7). Er kan worden

aangenomen dat dit een impact op u had, doch deze feiten zijn onvoldoende zwaarwichtig om te worden

beschouwd als vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie. Blijkt bovendien dat u vijf jaar op

deze plaats bleef werken, ondanks de discussies. Ook dit wijst erop dat deze discussies niet van die

aard waren dat het voor u onmogelijk was om uw werk verder te zetten. U besloot uiteindelijk zelf uw

ontslag te geven. Andere problemen kende u niet, noch met burgers noch met de autoriteiten. U toont

bovendien ook geenszins aan dat u, indien u elders aan de slag zou zijn gegaan, opnieuw met

gelijkaardige problemen zou zijn geconfronteerd en individueel zou worden vervolgd omwille van uw

afkomst uit de Rif (CGVS p.8).

Verder verklaarde u dat u bij een terugkeer naar Marokko eventueel zou geïnspireerd worden om zich

bij het verzet in Al-Hoceima aan te sluiten en u daardoor zou vervolgd worden (CGVS, p. 8). Deze vrees

is louter hypothetisch en volstaat evenmin om in uw hoofde te besluiten tot het bestaan van een

gegronde vrees voor vervolging. U bent tot op heden nooit actief geweest en u heeft voordien nooit

enige interesse getoond in politiek activisme in Marokko noch in België. Er zijn immers geen redenen

waarom u niet reeds hier in België zou opkomen voor de rechten van de Rif-bewoners, indien het verzet

in Al Hoceima u effectief raakt. Gezien voorgaande is er dan ook geen enkele aanwijzing dat u, ingeval

van een terugkeer, plots de strijd zou aangaan en bijgevolg hierdoor vervolging zou riskeren. Het statuut

van vluchteling kan u aldus niet worden toegekend.

Evenmin zijn er redenen om u de status van subsidiaire bescherming, in de zin van artikel 48/4 §2 b)

van de Vreemdelingenwet, toe te kennen. U haalde weliswaar aan dat u helemaal opnieuw zal moeten

beginnen, doch uit uw eigen verklaringen blijkt dat uw familie over voldoende middelen beschikt om u te

ondersteunen en dat ze bereid zijn om dit te doen. Uw ouders bezitten, naast hun eigen woning en

landbouwgrond in Sidi Al Bourakba, ook een woning in Taza (CGVS, p. 4). U heeft reeds in dit huis

gewoond tijdens uw studies. Uw vader was naar Marokkaanse maatstaven een succesvolle ondernemer

met verschillende werknemers onder zijn leiderschap en u bent het enige kind in het gezin dat hen ten

laste zou zijn. Tenslotte hebben uw ouders u ook nooit geld of andere hulp ontzegt, het was uw eigen

keuze om hun hulp niet te aanvaarden (CGVS, p. 4). U heeft ook altijd gewerkt in Marokko en toont ook

niet aan dat u bij een eventuele terugkeer naar Marokko, niet opnieuw werk zou kunnen vinden. Gezien

voorgaande zijn er geen elementen voorhanden om te besluiten dat u, ingeval van een terugkeer naar

Marokko, nergens zou terechtkunnen en niet in staat zou zijn om er, eventueel mits enig hulp

en ondersteuning van uw familie, uw leven opnieuw op te bouwen.

Verder dient nog te worden gewezen op de objectieve vaststelling dat u pas na 2 jaar in Europa besloot

om asiel aan te vragen. Verder blijkt uit uw administratief dossier dat u pas asiel aanvroeg nadat er een

repatriëring naar Marokko voor u gepland werd. Het lijkt er dan ook sterk op dat deze asielaanvraag

louter bedoeld was om een poging tot repatriëring te verijdelen.

U legt geen documenten neer. Volledigheidshalve dient nog aangestipt te worden dat er zich in uw

administratief dossier verschillende identiteitsdocumenten bevinden. Deze documenten hebben louter

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.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoeker voert aan als volgt:

“1.1. Tegenpartij motiveert de bestreden beslissing tot weigering van het vluchtelingen- en subsidiaire

beschermingsstatuut op basis van volgende overwegingen:

[citaat uit de bestreden beslissing]

(bestreden beslissing blz. 1-2)
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1.2. Samenvattend, meent tegenpartij dat de asielmotieven van verzoeker geen verband houden met

één van de criteria van de Conventie van Genève.

Tegenpartij concludeert tot slot ook nog dat verzoeker niet in aanmerking komt voor subsidiaire

bescherming.

2. De bestreden beslissing schendt 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 vestiging en de

verwijdering van vreemdelingen ('Vreemdelingenwet'), artikel 77 van de Wet van 15 september 2006 tot

wijziging van de wet van 15 december 1980, artikel 1 van 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, en

wel om volgende redenen:

2.1. [theoretische toelichting over de bewijslast en de beoordeling van de geloofwaardigheid bij een

asielaanvraag]

2.1.1. [ibidem]

2.1.2. Rekening 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 verzoekers

verklaringen ongeloofwaardig, en bijgevolg zijn asielaanvraag, ongegrond zouden zijn. Tegenpartij had,

bij een correcte invulling van de bewijslast in casu een vrees voor vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie in hoofde van verzoeker dienen te weerhouden, of minstens twijfel - in welk

geval zij verzoeker het voordeel van de twijfel had kunnen én moeten toekennen. De bestreden

beslissing mist dan ook voldoende feitelijke en juridische motivering en tegenpartij schendt de algemene

en de bijzondere wettelijke motiveringsplicht, de zorgvuldigheidsplicht en het redelijkheidsbeginsel:

Tegenpartij banaliseert de problemen die verzoeker zal ondervinden in Marokko en stelt dat er bijgevolg

geen sprake is van een gegronde vrees voor vervolging. (bestreden beslissing blz. 2)

Verzoeker wordt echter al jaren uitgesloten, vernederd en gediscrimineerd, en is uiteindelijk weggepest

uit het bedrijf waar hij zijn laatste job uitoefende. Dit alles omwille van zijn Berberse afkomst.

Marokko kent een geschiedenis van jarenlange onderdrukking en uitmoording van de Riffijnse

(Berberse) bevolking door de overheid, waarbij het gebruik van excessief geweld en zelfs chemische

wapens niet werd geschuwd. Ook in de rest van Marokko zijn vernedering en corruptie nog steeds

schering en inslag. Mensen die voor hun rechten willen opkomen worden gearresteerd, gemarteld of

gedood.

Gelet op de huidige onlusten in Marokko, waarbij massa-arrestaties worden uitgevoerd en arrestanten

vaak geen toegang krijgen tot een advocaat en zelfs mishandeld worden door politie-autoriteiten, kan tot

het besluit worden gekomen dat verzoeker, als Riffijn, een gegronde vrees heeft voor zijn leven indien

hij wordt teruggestuurd naar zijn land van herkomst.

Uit dit alles blijkt dat, niettegenstaande de beweringen van tegenpartij, verzoeker weldegelijk een

gegronde vrees voor vervolging heeft en een zeer hoog risico loopt op ernstige schade door

bedreigingen van zijn persoon of leven indien hij terugkeert naar zijn land van herkomst.

Dat tegenpartij er alles aan doet om de geloofwaardigheid van verzoeker onderuit te halen, toont aan

dat er een zekere vooringenomenheid van het CGVS was en men hierdoor met argwaan luisterde naar

het verhaal van verzoeker om vervolgens simpelweg te verklaren dat hij een leugenaar is en dat er

moeilijk geloof kan gehecht worden aan zijn verhaal. Dit alles bewijst wederom dat er bewust wordt

gezocht naar een stok om de hond te slaan, en dat er geen enkele inspanning wordt gedaan om de

verklaringen van verzoeker wat betreft de toestand in Marokko verder te onderzoeken.

Tegenpartij heeft zo besloten dat de argumentatie van verzoeker ongeloofwaardig is.

2.1.3. Tegenpartij schendt met de bestreden beslissing de genoemde beginselen van behoorlijk bestuur,

die haar ervan dient te weerhouden doelbewust een interpretatie van de verklaringen van verzoeker te

zoeken, waardoor zou blijken dat ze tegenstrijdig zijn met andere verklaringen, als ook een coherente,

niet-contradictoire interpretatie mogelijk is. Diezelfde beginselen van behoorlijk bestuur verplichten haar

eveneens rekening te houden met het geheel van afgelegde verklaringen en ander bewijsmateriaal,

zonder elementen ervan geïsoleerd te bekijken en de elementen die de geloofwaardigheid van

verzoeker ten goede komen te negeren. Tegenpartij diende alle elementen uit het dossier als een

geheel te benaderen en ze te vergelijken met de algemeen gekende feiten, om op basis daarvan een

oordeel te vellen over de algemene geloofwaardigheid van verzoeker. Uit het administratieve dossier

blijkt, zoals hoger uiteengezet, dat tegenpartij met de bestreden beslissing deze beginselen geschonden

heeft.
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In voorliggend geval had tegenpartij op een redelijke en logische wijze en op basis van de elementen uit

het administratieve dossier minstens een interpretatie aan verzoekers verklaringen kunnen geven

waardoor zij niet, of minder uitgesproken, tegenstrijdig zouden blijken met andere verklaringen. Het is

echter uitermate onredelijk de algemene geloofwaardigheid van verzoeker en de gegrondheid van zijn

vrees voor vervolging integraal te laten afhangen van slechts enkele elementen, in plaats van van het

gehele dossier. Uit dergelijke vaststelling kan dan ook enkel afgeleid worden dat tegenpartij op

onrechtmatige wijze en door middel van een puristische interpretatie over minor détails

tegenstrijdigheden heeft pogen bloot te leggen in verzoekers verklaringen met als enige bedoeling zijn

geloofwaardigheid te ondergraven.

Verder getuigt het ook niet van behoorlijk bestuur dat tegenpartij in de bestreden beslissing eenzijdig

focust op dergelijke, verklaarbare, tegenstrijdigheden, zonder dat uit de bestreden beslissing naar voren

komt dat zij ook maar enige aandacht gehad heeft voor de omstandige gedetailleerde en coherente

verklaringen van verzoeker over de kern van zijn asielrelaas. In de bestreden beslissing blijft volledig

ongemotiveerd waarom tegenpartij geen aandacht schonk aan de vele cruciale détails van zijn relaas,

waarover hij consistent, geloofwaardig en zonder de minste tegenstrijdigheid verklaringen aflegt.

In tegenstelling tot wat tegenpartij beweert, is verzoeker dan ook omtrent de meest cruciale elementen

van zijn asielrelaas in het algemeen meer dan voldoende geloofwaardig, te meer daar zijn verklaringen

daaromtrent ruimschoots bevestigd worden door algemeen gekende feiten. Door hiervan in de

bestreden zelfs geen melding te maken, en er dus in haar besluitvorming geen rekening mee te houden,

schendt tegenpartij haar motiverings- en zorgvuldigheidsplicht.

Op basis van verzoekers verklaringen in het kader van zijn huidige asielaanvraag en alles in het

administratieve dossier aanwezige elementen, dient tegenpartij dan ook te erkennen dat verzoeker aan

de op hem rustende bewijslast, die plaats laat voor kleine contradicties over niet doorslaggevende

details en geen bewijs vereist die elke vorm van twijfel uitsluit, heeft voldaan en de feiten van zijn

huidige asielrelaas en de mogelijkheid van vervolging of onmenselijke behandeling aannemelijk heeft

gemaakt, aangezien hij een coherent en in het algemeen geloofwaardig asielrelaas dat niet tegenstrijdig

is met algemeen gekende gegevens uiteen heeft gezet en in de mate van het mogelijke bewijzen

aangebracht van de feiten die hij aanhaalt.

De bestreden beslissing mist vooreerst motieven die feitelijk en juridisch afdoende zijn om de bestreden

beslissing te kunnen dragen en schendt zowel de algemene uitdrukkelijke motiveringsplicht als de

bijzondere zoals bepaald in de artikelen 57/6 en 62 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van

de Wet van 29 juli 1991.

Door daarnaast in de bestreden beslissing niet zorgvuldig alle voorhanden zijnde elementen af te wegen

en te betrekken bij haar besluitvorming, geen rekening te houden met de relevantie van de details voor

verzoekers vrees voor vervolging en een overmatig groot gewicht toe te kennen aan verklaringen over

enkele niet-substantiële details, schendt tegenpartij dan ook het zorgvuldigheids-en het

redelijkheidsbeginsel en bijgevolg ook haar motiveringsplicht.

2.2. Ten overvloede wenst verzoeker nog op te merken dat hij inmiddels een aantal bijkomende stukken

heeft opgevraagd, die hem voor zover mogelijk bezorgd zullen worden.

Verzoeker heeft dan ook ontegensprekelijk in de mate van het mogelijke bewijsstukken aangebracht om

zijn verklaringen in het kader van zijn asielrelaas te ondersteunen. Bijgevolg heeft hij de bewijslast

vervuld die op hem rust en getuigt de overweging van tegenpartij dat verzoeker ongeloofwaardig zou

zijn bij gebrek aan bewijsstukken van een schending van de motiveringsplicht.

2.3. Tot slot blijkt uit de bestreden beslissing niet waarom verzoeker ook het subsidiaire

beschermingsstatuut geweigerd wordt. Tegenpartij beperkt zich tot een conclusie dat verzoeker "niet in

aanmerking [komt] voor de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet", zonder dat zij daar afdoende argumenten voor aandraagt. Tegenpartij wijdt zelfs

geen woord aan de motivering van haar weigering verzoeker subsidiaire bescherming te verlenen.

Het louter verwijzen naar de motivering van de weigering van het vluchtelingenstatuut volstaat daartoe

niet. Dezelfde feiten waarover verzoeker verklaringen aflegde tot het bekomen van het

vluchtelingenstatuut, dienen immers aan de definitie van de subsidiaire bescherming getoetst worden,

die volledig verschillende wettelijke toepassingsvoorwaarden heeft.

Tegenpartij negeert deze 'algemeen bekende feiten' en ondermijnt ten gevolge daarvan ten onrechte

verder de geloofwaardigheid van verzoekers verklaringen dat zijn vrees om bij een terugkeer naar

Marokko vervolging te kunnen ondergaan door de autoriteiten of minstens een reëel risico te lopen op

een onmenselijke of vernederende behandeling of straf, waarvoor de artikelen 48/3 tot en met 48/5 van

de Vreemdelingenwet en de Vluchtelingenconventie bepalen dat er bescherming tegen geboden dient te

worden.
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Uit de bestreden beslissing valt niet op te maken hoe tegenpartij tot de conclusie komt dat er geen

sprake zou zijn van een reëel risico op ernstige schade, wat de toekenning van het subsidiaire

beschermingsstatuut zou verantwoorden. Verzoeker heeft dan ook geen enkel inzicht verworven in de

weigeringsmotieven, noch kan hij opmaken hoe hij er eventueel nuttig rechtsmiddelen tegen zou kunnen

aanwenden, zodat zelfs het normdoel van de motiveringsplicht niet vervuld is.

Tegenpartij toont dan ook onvoldoende aan waarom verzoeker geen 'reëel risico op ernstige schade'

zou lopen bij een terugkeer naar zijn land van herkomst, noch of dit zelfs maar onderzocht werd, terwijl

artikelen 48/4 en 48/2 van de Vreemdelingenwet en artikel 77 van de Wet van 15 september 2006 tot

wijziging van de Vreemdelingenwet haar daar wettelijk toe verplichten.

Nochtans heeft verzoeker aan zijn bewijsplicht voldaan en blijkt uit zijn verklaringen tijdens het gehoor

voor tegenpartij en uit de 'algemeen gekende feiten' waarover onder meer de hoger aangehaalde

objectieve bronnen berichten, dat hij weldegelijk minstens een reëel risico op een onmenselijke of

vernederende behandeling of straf mag vrezen bij een terugkeer naar zijn land van herkomst, waarvoor

de artikelen 48/2, 48/4 en 48/5 van de Vreemdelingenwet in bescherming voorzien.

Tegenpartij schendt op dit punt overduidelijk de genoemde wetsartikelen, de materiële en formele

motiveringsplicht en de bestuurlijke zorgvuldigheidsplicht.

3. Concluderend mag dan ook gesteld worden dat verzoeker zijn volledige medewerking heeft verleend

aan de asielinstanties door alle feiten waarover hij kennis heeft te hebben vermeld. Zijn verklaringen zijn

coherent, geloofwaardig en niet tegenstrijdig met algemeen gekende feiten. Hij heeft de gegrondheid

van haar vrees voor vervolging dan ook voldoende aannemelijk gemaakt, zodat tegenpartij had dienen

te besluiten tot het erkennen van verzoeker als vluchteling in de zin van de Vluchtelingenconventie.

Tegenpartij had minstens dienen te erkennen dat er 'zwaarwegende gronden' bestaan om aan te nemen

dat verzoeker, 'wanneer hij naar zijn land van herkomst terugkeert', 'een reëel risico op ernstige schade'

zou lopen en hem bijgevolg de subsidiaire beschermingsstatus had moeten toekennen.

Door hem daarentegen in de bestreden beslissing elk van beide beschermingsstatuten te weigeren,

schendt tegenpartij de artikelen 48/2, 48/3, 48/4 en 48/5, 52, §2, 57/6, 2de lid, 62 en 77 van de

Vreemdelingenwet, artikel 1 van de Vluchtelingenconventie, de zorgvuldigheidsplicht, het

redelijkheidsbeginsel, de algemene motiveringsplicht en artikel 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991.”

2.2. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag in hetgeen volgt

bij voorrang onderzocht in het kader van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet, en vervolgens in het kader van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. De Raad

dient daarbij een arrest te vellen dat gemotiveerd is en geeft aan waarom verzoeker al dan niet

beantwoordt aan de criteria van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, waarbij hij duidelijk en

ondubbelzinnig de redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen. Een algemene en

theoretische toelichting of het citeren van internationale of nationale bepalingen in het verzoekschrift laat

de Raad niet toe om vast te stellen dat verzoeker een nood heeft aan internationale bescherming.

De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf, die

moet aantonen dat zijn aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te

staven en dient de waarheid te vertellen. Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn

hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn. De afgelegde

verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. Hij dient door een coherent relaas

en kennis van voor het 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. 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 voldaan is aan de

voorwaarden gesteld door artikel 48/6 van de Vreemdelingenwet.

2.3. De motivering van de bestreden beslissing wat de weigering van de vluchtelingenstatus betreft, is

correct en pertinent, vindt steun in het administratief dossier en wordt door de Raad overgenomen:

“De reden waarom u niet in aanmerking komt voor een erkenning als vluchteling in de zin van de

Vluchtelingenconventie is omdat uw asielmotieven weinig tot geen verband houden met een van de

gronden van de conventie (respectievelijk ras, nationaliteit, politieke of religieuze overtuiging of het

behoren tot een sociale groep), onvoldoende zwaarwichtig en louter hypothetisch zijn.



RvV X - Pagina 7

Zo verklaarde u dat u Marokko verliet voornamelijk om uw kans te wagen in Europa en verder scholing

te volgen in België (CGVS, p. 7.) en dat u vreest dat u bij terugkeer weer helemaal opnieuw moet

beginnen (CGVS, p. 8). Deze redenen voor uw vertrek zijn niet enkel niet verbonden met de gronden

van de Geneefse conventie, ze zijn ook helemaal niet zwaarwichtig. Uit uw eigen verklaringen blijkt dat

uw familie meer dan voldoende middelen heeft om u te helpen verder te studeren in Marokko én om u te

helpen bij uw terugkeer (CGVS, p. 3-5). U heeft nog steeds contact met hen en een vrij goede relatie

(CGVS, p. 6).

De door u aangehaalde ervaringen op uw werk wegen voorts onvoldoende door. U had louter verbale

discussies met collega’s en managers op uw laatste werkplek waarbij u, ingeval jullie verschillende

meningen over iets hadden, werd aangesproken op uw afkomst (CGVS p. 7). Er kan worden

aangenomen dat dit een impact op u had, doch deze feiten zijn onvoldoende zwaarwichtig om te worden

beschouwd als vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie. Blijkt bovendien dat u vijf jaar op

deze plaats bleef werken, ondanks de discussies. Ook dit wijst erop dat deze discussies niet van die

aard waren dat het voor u onmogelijk was om uw werk verder te zetten. U besloot uiteindelijk zelf uw

ontslag te geven. Andere problemen kende u niet, noch met burgers noch met de autoriteiten. U toont

bovendien ook geenszins aan dat u, indien u elders aan de slag zou zijn gegaan, opnieuw met

gelijkaardige problemen zou zijn geconfronteerd en individueel zou worden vervolgd omwille van uw

afkomst uit de Rif (CGVS p.8).

Verder verklaarde u dat u bij een terugkeer naar Marokko eventueel zou geïnspireerd worden om zich

bij het verzet in Al-Hoceima aan te sluiten en u daardoor zou vervolgd worden (CGVS, p. 8). Deze vrees

is louter hypothetisch en volstaat evenmin om in uw hoofde te besluiten tot het bestaan van een

gegronde vrees voor vervolging. U bent tot op heden nooit actief geweest en u heeft voordien nooit

enige interesse getoond in politiek activisme in Marokko noch in België. Er zijn immers geen redenen

waarom u niet reeds hier in België zou opkomen voor de rechten van de Rif-bewoners, indien het verzet

in Al Hoceima u effectief raakt. Gezien voorgaande is er dan ook geen enkele aanwijzing dat u, ingeval

van een terugkeer, plots de strijd zou aangaan en bijgevolg hierdoor vervolging zou riskeren. Het statuut

van vluchteling kan u aldus niet worden toegekend.”

“Verder dient nog te worden gewezen op de objectieve vaststelling dat u pas na 2 jaar in Europa besloot

om asiel aan te vragen. Verder blijkt uit uw administratief dossier dat u pas asiel aanvroeg nadat er een

repatriëring naar Marokko voor u gepland werd. Het lijkt er dan ook sterk op dat deze asielaanvraag

louter bedoeld was om een poging tot repatriëring te verijdelen.

U legt geen documenten neer. Volledigheidshalve dient nog aangestipt te worden dat er zich in uw

administratief dossier verschillende identiteitsdocumenten bevinden. Deze documenten hebben louter

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.”

In het verzoekschrift beperkt verzoeker zich tot een algemeen betoog. Daaruit blijkt weliswaar dat

verzoeker het niet eens is met de motieven van de bestreden beslissing, doch de Raad stelt vast dat hij

in wezen niet verder komt dan het uiteenzetten van theoretische beschouwingen, het volharden in zijn

eerder afgelegde verklaringen, het poneren van een vrees voor vervolging, en het formuleren van

algemene beweringen en kritiek op de beoordeling van de commissaris-generaal. Deze toelichting

weerlegt, noch ontkracht echter de bevindingen in de bestreden beslissing.

Los van het feit dat verzoekers voorgehouden problemen niet kunnen worden gelinkt aan een criterium

van het Vluchtelingenverdrag, zijn de door hem ingeroepen problemen in elk geval onvoldoende

zwaarwichtig en louter hypothetisch.

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging heeft in de zin van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet.

2.4. In zoverre verzoeker zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op zijn

asielmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen dienaangaande. Hij

toont niet aan dat hij op deze basis in aanmerking komt voor de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus overeenkomstig artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.
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De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat

verzoeker een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit het

ongeloofwaardige asielrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet. De Raad merkt op dat er echter geen concrete elementen voorhanden zijn die

wijzen op een dergelijk risico.

Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land en regio van herkomst een reëel risico zou lopen

op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.

2.5. Verzoeker vraagt in fine van het verzoekschrift de bestreden beslissing te vernietigen. Uit wat

voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over de grond van

het beroep zou kunnen oordelen. Verzoeker heeft evenmin aangetoond dat er een substantiële

onregelmatigheid aan de bestreden beslissing zou kleven in de zin van artikel 39/2, § 1, 2°, van de

Vreemdelingenwet. De Raad ziet geen redenen om de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak

terug te zenden naar de commissaris-generaal.

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 negentien december tweeduizend zeventien

door:

dhr. S. VAN CAMP, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT S. VAN CAMP


