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nr. 198 047 van 16 januari 2018

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. LAUWERS

Waversesteenweg 214

1050 BRUSSEL

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, op 5 januari 2018

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

staatlozen van 21 december 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 11 januari 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 januari 2018.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat S. LAUWERS 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 op 1 februari 2017 en heeft zich vluchteling verklaard op 27 november 2017.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoekster op 5

december 2017 door de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna: DVZ) overgemaakt aan het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: CGVS). Verzoekster werd door

het CGVS op 13 december 2017 gehoord in het transitcentrum Caricole.

1.3. Op 21 december 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 haar op dezelfde dag per drager betekend.
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De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Marokkaanse nationaliteit te bezitten en van Arabische origine te zijn. U werd geboren

in Guelmin maar verhuisde op 10-jarige leeftijd met uw familie naar Taourirt. U groeide op in een

conservatief gezin, i.c. u moest de hoofddoek dragen, moest Koran-onderwijs volgen en mocht na uw

middelbare studies niet verder studeren. Uw vader was ook de mening toegedaan dat een vrouw enkel

mocht huwen en kinderen krijgen. Na uw studies mocht u enkel in het gezelschap van uw moeder de

woning verlaten. Uw vader zou ook meermaals hebben aangegeven dat hij u wilde uithuwelijken en toen

u 24 jaar was zou hij hiertoe een concrete poging ondernomen hebben. U zou zich hiertegen verzet

hebben. Ook uw moeder zou zich tegen dat huwelijk verzet hebben en uiteindelijk werd het plan

afgevoerd. U zou zich tegen een gedwongen huwelijk verzet hebben omdat u problemen vreesde indien

zou uitkomen dat u geen maagd meer bent. U werd immers verkracht toen u op een dag – u was toen

21 jaar – de school verliet. U heeft dit nooit aan iemand verteld maar dreigde er steeds mee zelfmoord

te zullen plegen wanneer het onderwerp “huwelijk” ter sprake kwam.

Rond maart 2014 zou u op een dag in de buurtwinkel K.(…) M.(…) hebben ontmoet. De

daaropvolgende periode kwam u hem nog twee keer tegen in de buurtwinkel en bij de derde ontmoeting

zou hij u zijn telefoonnummer gegeven hebben. Van toen hadden jullie frequent telefonisch contact. Na

ongeveer één maand begon K.(...) aan te dringen om ook af te spreken. U stemde toe en, wanneer

iedereen bij u thuis sliep, ontvluchtte u de woning. K.(...) wachtte u op in een zijstraat en nam u

vervolgens mee naar een appartement dat hij samen met een vriend huurde. Jullie brachten daar een

aantal uur samen door – u had er ook seksuele betrekkingen met K.(...) – waarna hij u terug naar huis

bracht. Jullie spraken op die manier afwisselend één keer per week, om de twee dan wel drie weken af.

Een aantal maanden nadat u K.(...) leerde kennen, lichtte u uw moeder in dat u contact had met iemand.

Zij raadde u aan voorzichtig te zijn.

Jullie contacten en ontmoetingen bleven ongemerkt tot 10 december 2016. Toen K.(...) u die nacht terug

thuis afzette, zou uw oudste broer Mohammed u uit de wagen hebben zien stappen. Eenmaal terug

binnen zou hij u hebben aangevallen en hard geslagen hebben. Uw vader zou wakker geworden zijn en,

nadat hij vernam wat er was gebeurd, zou ook hij u hard geslagen hebben. Tevens zouden zij ermee

gedreigd hebben u te doden. Uw telefoon werd afgenomen en u zou vervolgens gedurende 20 dagen

zijn opgesloten in uw kamer. Telkens K.(...) u via u telefoon probeerde te contacteren, zou u opnieuw

hardhandig door uw broer zijn aangepakt. Na een week zou u er zelf in geslaagd zijn K.(...) te

contacteren – u zou uw moeder hebben kunnen overtuigen u haar telefoon te laten gebruiken - en hem

hebben uitgelegd wat er gebeurd was. K.(...) beloofde u een oplossing te vinden. Uw broer Mohammed

zou in die periode K.(...) ook meermaals hebben opgebeld en hem hebben beledigd omwille van

hetgeen er gebeurd was. Hij zou eveneens op zoek gegaan zijn naar K.(...) maar hem niet gevonden

hebben. Op een dag zou Mohammed thuis gekomen zijn en u hebben meegedeeld dat u zou worden

uitgehuwelijkt aan een oudere man uit de buurt. Toen uw moeder u meedeelde dat uw aanstaande

binnen 10 dagen om uw hand zou komen vragen, nam u contact met K.(...) op uw vlucht voor te

bereiden.

Op 30 december 2016 deelde u uw moeder mee dat u zou vluchten. U vertelde haar dat u niet kon

instemmen met het geplande huwelijk omdat u eerder verkracht was. U vroeg uw moeder om

uitzonderlijk uw vader en Mohammed te vergezellen naar het vrijdagsgebed zodat u, zonder enig gevolg

voor uw moeder, kon wegvluchten. Nadat uw ouders en broer vertrokken waren, belde u K.(...) en verliet

u de woning. K.(...) kwam u thuis ophalen en bracht u naar Tanger. Jullie verbleven er een tweetal

weken en in die periode regelde K.(...) uw vlucht. Op 18 januari 2017 verliet u Marokko en reisde u met

de boot naar Spanje K.(...) keerde nadien terug naar Taourirt. Vanuit Spanje vervolgde u uw weg met de

bus tot in België. U zou eind januari 2017 in België zijn aangekomen. Een tweetal maanden na uw

aankomst in België zou u uw relatie met K.(...) beeïndigd hebben. Hij zou u hebben laten weten dat

Mohammed hem in Marokko gevonden had en hem bleef lastigvallen. Hij zou u meermaals te kennen

gegeven hebben dat hij het beu was om door uw broer te worden lastiggevallen. Daar u het op uw beurt

beu was dat K.(...) u hiermee lastigviel, u had immers zelf genoeg aan uw hoofd, zette u een punt achter

de relatie. Op 27 november 2017 diende u een asielaanvraag in waarbij u aangaf te vrezen voor

uw leven ingeval van een terugkeer naar Marokko.

Ter staving van uw asielaanvraag legde u een kopie van uw volledig Marokkaans paspoort alsook een

kopie van uw Marokkaanse identiteitskaart neer. Voorts legde u nog prints voor van foto’s uzelf met

verwondingen aan uw hoofd.
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B. Motivering

Na een grondige analyse van uw verklaringen en alle elementen in uw administratief dossier dient te

worden opgemerkt dat u er niet in geslaagd bent het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging,

dan wel een reëel risico op het lijden van ernstige schade, zoals voorzien in de definitie van subsidiaire

bescherming, aannemelijk te maken. Om redenen die hieronder duidelijk zullen worden uiteengezet

dient immers te worden vastgesteld dat geen enkel geloof kan worden gehecht aan uw asielrelaas.

Zo dient allereerst te worden opgemerkt dat u geenszins heeft weten te overtuigen tot aan uw vlucht

eind 2016 daadwerkelijk in een conservatief gezin te hebben geleefd waar u geen enkele vrijheid had en

waar uw vader de mening is toegedaan dat een vrouw enkel moet huwen en kinderen krijgen (zie CGVS

p. 3 en 9).

Dient hier vooreerst te worden gewezen op uw verklaringen, afgelegd bij de DVZ op 16 november 2017

– voor uw asielaanvraag. U verklaarde toen immers geen ouders te hebben in Marokko (zie

administratief dossier). U hierop gewezen poogde u op verschillende manieren een uitleg geven voor

deze verklaringen, i.c. het waren niet uw verklaringen, de tolk had dit zo gezegd, uw sociaal assistent

had dit zo ingevuld, u bedoelde dat u in België geen ouders hebt, … (zie CGVS p. 19). Geen van deze

argumenten hield steek.

Dit terzijde, ook volgende bevindingen ondermijnen uw beweringen betreffende het conservatieve milieu

waarin u zou zijn opgegroeid. Zo is het toch opmerkelijk dat u uw middelbaar onderwijs mocht afmaken

en tot uw 21ste naar school mocht (zie CGVS p. 3). Dat u bovendien, tot het einde van uw

baccalaureaat, de toestemming had om als 21-jarig meisje alleen van en naar school te stappen (zie

CGVS p. 3 en 4) is eens zo opmerkelijk. Zelf gaf u aan dat dit normaal is (zie CGVS p. 4). Dit alles mag

toch verbazen gelet op het beweerde conservatieve karakter van uw vader en uw beweringen dat u, na

uw studies, nooit nog alleen mocht buitenkomen (zie CGVS p. 3). Ook is het eigenaardig dat u op uw

29ste – het moment waarop u Marokko ontvluchtte – nog steeds ongehuwd was. U verklaarde dat uw

vader altijd over u begon als hij in de buurt hoorde dat iemand een vrouw zocht en vond dat een vrouw

een man moest hebben (zie CGVS p. 9). Hiermee rekening houdende is het dan wel bizar dat u

nooit gehuwd bent. Uw vader zou u hebben willen uithuwelijken, maar zou hiertoe slechts één keer

concreet een poging ondernomen hebben, dit toen u 24 jaar oud was (zie CGVS p. 9). Bovendien

slaagde u erin aan dit huwelijk te ontkomen door u hiertegen te verzetten (zie CGVS p. 9). Ook uw

moeder steunde u in uw verzet en ging tegen uw vaders wil in (zie CGVS p. 9). Indien uw vader

daadwerkelijk zo conservatief was, mag het wel verbazen dat hij zijn wil u uit te huwelijk nimmer heeft

doorgeduwd en u en uw moeder in deze liet “winnen”.

Dat uw vader u wou uithuwelijken kan voorts worden betwist gelet op het feit dat uw zus E.(…) haar

eigen echtgenoot mocht kiezen. U verklaarde dit door erop te wijzen daar haar situatie anders was. Zij

volgde hoger onderwijs, werkte vervolgens en had een eigen salaris. Hierdoor mocht zij zelf haar man

kiezen (zie CGVS p. 14). Dat uw zus E.(…) na haar baccalaureaat wel hogere studies mocht

aanvangen, ondermijnt verder uw beweringen als zou u in een streng conservatief gezin zijn opgegroeid

en niet mocht verderstuderen van uw vader. U haalde aan dat u niet mocht verderstuderen omdat zulks

in Taourirt niet kon en het u niet was toegestaan om naar een andere stad te gaan ( zie CGVS p. 3). U

dan gevraagd waarom uw zus E.(…) wel mocht verderstuderen , en dus wel de toestemming had om

naar een andere stad te gaan, gaf u uiteindelijk toe dat u niet verderstudeerde omdat u het slecht deed

op school terwijl uw zus het goed deed (zie CGVS p. 14). Dient hier bovendien nog te worden

opgemerkt dat u zich op een gegeven moment liet ontvallen dat het uw vaders wens was dat u

‘filosofie’ zou gaan studeren (zie CGVS p. 15). U erop gewezen dat dit toch een vreemde wens is voor

iemand die de mening is toegedaan dat vrouwen enkel moeten trouwen en kinderen krijgen, wijzigt u uw

verklaringen en stelt u dat ù filosofie wilde studeren maar dat uw vader dat niet wilde (zie CGVS p. 15).

Het kan voorts ook geenszins overtuigen dat u, die geen enkele vrijheid zou hebben genoten, in de

buurtwinkel vlakbij uw huis, kans zag om het telefoonnummer van K.(...) te verkrijgen. Eens zo

onwaarschijnlijk is het feit dat u direct toestemde om met K.(...) af te spreken ’s nachts éénmaal hij

begon aan te dringen dat hij u wilde zien. Er kan immers verondersteld worden dat u, het strenge milieu

waarin u opgroeide indachtig, toch iets voorzichtiger zou tewerk gegaan zijn en iets meer overtuigen zou

nodig gehad hebben alvorens in te stemmen ’s nachts uw woning te ontvluchten. Dat u daarenboven

gedurende 1,5 jaar telkens probleemloos uw woning ’ s nachts kon verlaten en terugkeren, is eens zo

opmerkelijk. Dat u in al die tijd nooit door iemand zou zijn opgemerkt is immers niet geloofwaardig.
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De waarachtigheid van uw beweringen betreffende uw thuissituatie wordt tot slot ook op ernstige wijze

onderuit gehaald door de vaststelling dat u over een paspoort beschikt. U verklaarde dat u dit paspoort

in 2015, samen met uw moeder, ging aanvragen. Uw broers en vader zouden geweten hebben dat u

een paspoort had, maar hier geen probleem van gemaakt hebben (zie CGVS p. 16 en 17). Rekening

houdende met het feit dat een paspoort in Marokko geen noodzakelijk identiteitsdocument is – een

nationale identiteitskaart is voldoende – en enkel vereist is wanneer iemand wil reizen, is het weerom

hoogst merkwaardig dat uw conservatieve vader, van wie u niet naar een andere stad mocht, die u wilde

uithuwelijken en u verbood alleen het huis te verlaten, er geen graten in zag dat u plots een paspoort

had. U hiermee geconfronteerd, antwoordde u telkens naast de kwestie en kon u dit niet uitklaren (zie

CGVS p. 17).

Voorgaande maakt dat reeds de nodige vragen kunnen gesteld worden bij de waarachtigheid van uw

verklaringen.

Zelfs indien het al geloofwaardig zou zijn dat u in een streng milieu opgroeide, quod non, dan nog kan

geen enkel geloof worden gehecht aan uw asielrelaas en persoonlijke vluchtmotieven.

Zo dient allereerst te worden opgemerkt dat u ongerijmde verklaringen aflegde betreffende het geheime

karakter van jullie relatie. Waar u voor de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) verklaarde dat uw ouders

niet op de hoogte waren van uw relatie met K.(...) (zie vragenlijst CGVS vraag 5), beweerde u voor het

CGVS daarentegen dat uw relatie met K.(...) in het begin geheim was maar dat u na een viertal maand

uw moeder inlichtte en liet weten dat u contact had met iemand (zie CGVS p. 20).

Voorts wijken ook uw verklaringen over de plaats waar K.(...) u na elke ontmoeting weer afzette van

elkaar af. Zo stelde u aanvankelijk dat hij u soms voor de deur en soms in de zijstraat afzette (zie CGVS

p. 26). U gevraagd waarom K.(...) u niet altijd in de zijstraat afzette, gezien het risico dat jullie door

iemand zouden gezien worden, wijzigde u uw verklaringen en stelde u dat hij u wel altijd in de zijstraat

afzette waarna u dan tevoet naar huis liep (zie CGVS p. 26). U om verduidelijking gevraagd bevestigde

u uiteindelijk dat u ’s nachts altijd terug in de zijstraat werd afgezet (zie CGVS p. 26). U dan gevraagd

waarom u op 10/12/2016 – de dag dat u door uw broer zou zijn betrapt – voor de deur werd afgezet,

merkte u gewoon op dat u hem die avond gevraagd had u voor de deur af te zetten. U voegde er nog

aan toe dat u niet wist dat uw broer wakker was (zie CGVS p. 26). Het mag duidelijk zijn dat dit

geenszins uw onvoorzichtig gedrag kan verklaren en er hoe dan ook kan verondersteld worden dat u

ten allen tijde uiterst voorzichtig te werk zou gegaan zijn, indien uw verklaringen de waarheid bevatten.

Aangaande uw broer Mohammed waren uw verklaringen voorts ook niet éénsluidend. Zo stelde u de

ene keer dat uw broer die avond – de avond dat u werd betrapt – wakker werd en u zag (zie CGVS p.

26). Later verklaarde u dan weer dat uw broer zich ook in de straat bevond en u had gezien toen u uit

K.(...) zijn wagen stapte (zie CGVS p. 26). Nadat u betrapt werd, werd u gedurende 20 dagen

opgesloten in uw kamer, zo stelde u. U vernam toen dat werd besloten u uit te huwelijken aan een veel

oudere man. U zou nooit vernomen hebben met wie u diende te huwen, zo verklaarde u voor de DVZ

(zie vragenlijst CGVS vraag 5). Echter, tijdens uw gehoor voor het CGVS bleek u plots wel te weten dat

u aan Mohammed, een oude man uit uw buurt, zou worden uitgehuwelijkt (zie CGVS p. 22 en 24).

Voorts mag het ook ten zeerste verbazen dat u, die reeds een week na uw opsluiting, met medeweten

van uw moeder, contact kon hebben met K.(...) niet eerder uw woning ontvluchtte doch in het totaal 20

dagen thuis bleef. Dit bovendien wetende dat een gedwongen huwelijk u boven het hoofd ging. U

verklaarde dienaangaande dat u niet eerder wegkon omdat u in elkaar werd geslagen. U erop gewezen

dat u op 30 december 2016 uiteindelijk gewoon het huis kon buitenstappen en dus die dag wel fysiek in

orde zal geweest zijn én u hierbij nogmaals gevraagd waarom u niet eerder uw woning verliet en elders,

e.g. in het appartement van K.(...) dan wel in Tanger bij zijn kennissen, kon verblijven tot uw vlucht

geregeld was, repliceerde u dat u geen geld had en ook niet in het appartement kon verblijven omdat

het door de vrienden van K.(...) werd gebruikt (zie CGVS p. 28). Gezien uw beweringen dat uw leven in

gevaar was, u minstens het risico liep te worden uitgehuwelijkt, kan logischerwijs verondersteld worden

dat K.(...) u wel in het appartement zou hebben laten verblijven. U verklaarde immers zelf dat K.(...) u

voorheen al had laten weten dat u niet bang moest zijn en dat hij een oplossing voor u zou vinden (zie

CGVS p. 23).

Bij de manier waarop u uiteindelijk uw appartement kon uitvluchten, kunnen ook de nodige vragen

worden gesteld. U zou op een vrijdag, toen uw ouders en uw broer Mohammed naar de moskee waren,

K.(...) hebben opgebeld en uw woning gewoon hebben verlaten. U verklaarde hier aanvankelijk dat uw

vader die dag uw moeder, die normaal niet meeging naar de moskee, verplichtte om mee te gaan.
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Later stelde u dan weer dat u uw moeder zelf opdracht gaf om mee te gaan naar de moskee omdat u

van plan was die dag te vluchten (zie CGVS p. 24 en 25). Dat u die dag zomaar uw woning kon verlaten

en kon wegvluchten, is hoe dan ook niet geloofwaardig. Er kan immers verondersteld worden dat uw

vader u niet zomaar alleen zou hebben thuis gelaten, minstens ervoor zou gezorgd hebben dat iemand

de woning in de gaten hield tijdens zijn afwezigheid. Bovendien verklaarde u zelf dat uw jongste broer

A.(…) buiten was op het moment dat uw ouders naar de moskee waren (zie CGVS p. 24) . U liep dus

sowieso het risico door uw broer A.(…) te worden ontdekt. Wat ook ten zeerste mag verbazen indien uw

verklaringen de waarheid bevatten, is het feit dat u K.(...) die 30ste december zou hebben opgebeld met

de vraag u in de buurt van uw woning op te komen halen, wat hij ook zonder meer zou hebben gedaan

(zie CGVS p. 24 en 25). Dit is des te ongeloofwaardiger gelet op uw beweringen dat uw broer, tijdens

uw opsluiting thuis, duidelijk had te kennen gegeven dat hij op zoek was naar K.(...) én hij ook K.(...)

reeds telefonisch had laten weten dat hij het niet zo zou laten passeren (zie CGVS p. 23 en 24). Het feit

dat K.(...) voorts, nadat jullie relatie aan het licht kwam en nadat Mohammed hem te kennen had

gegeven dat hij het er niet bij zou laten en naar K.(...) op zoek was, in de buurt van uw woning bleef

werken als leverancier, maakt dat bijkomend serieuze vragen kunnen worden gesteld bij relaas (zie

CGVS p. 26). Mohammed zou na uw vlucht uit Marokko K.(...) uiteindelijk te pakken gekregen hebben

via zijn werk als leverancier.

Aangaande hetgeen hierna met K.(...) gebeurde zijn uw verklaringen ook allesbehalve doorleefd. Zo

verklaarde u aanvankelijk dat K.(...) in een sterke positie zat en altijd kon zeggen dat het uw schuld was.

U erop gewezen dat in uw cultuur K.(...) eveneens een risico liep gezien de schande die jullie relatie

teweeg bracht, kwam u niet verder dan op te merken dat u het niet weet. U nog een aantal keer

gevraagd wat er nog gebeurde, beperkte u zich eerst tot de opmerking dat ze ruzie kregen om later te

stellen dat u het niet weet. Uiteindelijk haalde u nog aan dat Mohammed hem het leven zuurmaakte.

Wanneer u uitdrukkelijk werd gevraagd of er behalve ruziemaken en beledigingen nog iets gebeurde,

haalde u plots aan dat K.(...) ook geslagen werd. U zou K.(...) uiteindelijk gezegd hebben dat u er niets

mee te maken hebt. U was het beu dat K.(...) altijd klaagde over het gedrag van uw broer en u zette de

relatie stop (zie CGVS p. 8, 26, 27 ). Er kan redelijkerwijs verondersteld worden dat u op een meer

doorleefde manier zou kunnen vertellen over hetgeen K.(...) nog meemaakte met uw broer na uw

vlucht uit Marokko indien uw relaas de waarheid betreft. Bovendien is hoogst merkwaardig dat uw broer,

die u zo hard zou hebben aangepakt nadat de relatie aan het licht kwam en al langere tijd op zoek was

naar K.(...), zich zou beperken tot ruziemaken en beledigen éénmaal hij K.(...) had gevonden.

Het geheel van bovenstaande vaststellingen maakt dat geen enkel geloof kan worden gehecht aan uw

beweringen betreffende uw relatie met K.(...) en de problemen die u hierdoor zou hebben gekend met

uw familie.

U haalde voorts nog aan dat u in Marokko voorheen verkracht werd. Ook dit gegeven kan niet worden

aangenomen. Dient vooreerst te worden opgemerkt dat u nooit met een woord heeft gerept over deze

gebeurtenis tijdens uw interview bij de DVZ. U gevraagd waarom u dit nooit vertelde, stelde u enkel dat

u dit niet kon omdat u er niet naar werd gevraagd en u het kort moest houden. Het mag duidelijk zijn dat

dit geenszins deze belangrijke omissie kan vergoelijken. Het komt aan u toe om alle elementen die mee

de kern uitmaken van uw asielrelaas spontaan, en bij de aanvang van uw asielprocedure, aan te

brengen. Moet hier overigens nog worden aan toegevoegd dat u op het einde van uw interview bij de

DVZ nog uitdrukkelijk werd gevraagd of u, naast de problemen die u reeds vertelde, nog andere

problemen kende met medeburgers. Eveneens werd u nog gevraagd of u nog iets had toe te voegen

(zie vragenlijst CGSV vraag 7 en 8). U had dus wel degelijk de kans om de verkrachting te melden bij de

DVZ. Bovendien werd u bij aanvang van uw gehoor op het CGVS uitdrukkelijk gevraagd of u alle

redenen voor uw asielaanvraag bij de DVZ in grote lijnen had kunnen aanbrengen, hetgeen u

bevestigde (zie CGVS p. 2). Uw argumenten houden aldus geen steek.

Ook volgende bevinding ondermijnt voorts uw verklaringen omtrent uw verkrachting. Zo stelde u

aanvankelijk dat u niemand vertelde over de verkrachting. U wees er hierbij op dat een meisje bij jullie

maagd moet zijn op haar huwelijksnacht. Indien niet, dan moet ze gedood worden (zie CGVS p. 9).

Later haalde u aan dat u wel uw moeder inlichtte, doch dit enkel de dag van uw vlucht omdat u haar

wilde uitleggen waarom u niet kon huwen in Marokko (zie CGVS p. 9). Uiteindelijk blijkt u ook K.(...) te

hebben ingelicht van de verkrachting (zie CGVS p. 12). Echter, over het moment en de manier waarop u

hem zou hebben ingelicht hierover komen uw verklaringen dan weer niet overeen. Zo verklaarde u

aanvankelijk dat K.(...) nadat jullie de eerste keer naar bed waren geweest, wist dat u geen maagd meer

was omdat u geen bloed had verloren. Hij zou u hiernaar gevraagd hebben waarop u hem zou verteld

hebben dat u verkracht werd (zie CGVS p. 12).
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Later tijdens het gehoor wijzigde u uw verklaringen en stelde u plots dat u K.(...) al telefonisch vertelde

dat u geen maagd meer was, dit nog voor jullie een eerste keer afspraken (zie CGVS p. 13). Dat u niet

meer zou weten wanneer en op welke manier u een dergelijk gevoelig onderwerp zou hebben

aangebracht, is geenszins aannemelijk. Hoe dan ook is het volstrekt ongeloofwaardig dat u, juist gezien

u zelf meermaals aangeeft dat het een schande is in uw cultuur wanneer een meisje geen maagd meer

is alsook dat u kan gestraft worden omdat u verkracht werd, zomaar K.(...), een persoon die u amper

kende, zou vertellen dat u verkracht werd en geen maagd meer bent. U gewezen op het risico dat dit

voor u inhield indien K.(...) dit nieuws in de buurt zou verspreiden, gaf u het merkwaardige antwoord dat

hij geen bewijzen had. U er hierbij op gewezen dat in uw cultuur bewijzen niet echt vereist zijn om een

vrouw haar reputatie om zeep te helpen, gaf u dit uiteindelijk toe (zie CGVS p. 13). Dat u hier niet bij zou

hebben stilgestaan, is niet aannemelijk ingeval van een waarachtig relaas.

Voorgaande vaststellingen maken dat ook aan uw verkrachting geen geloof kan worden gehecht.

Het feit tot slot dat u pas op 27 november 2017, een dag voor u naar Marokko zou worden gerepatrieerd

en nadat u reeds een tiental maanden in België verbleef, besliste een asielaanvraag in te dienen,

ondermijnt bijkomend in ernstige mate uw beweerde vrees voor vervolging.

Gezien het geheel van bovenstaande moet worden besloten dat u de vluchtelingenstatus noch de

subsidiaire beschermingsstatus kan worden toegekend.

De door u voorgelegde stukken wijzingen niets aan voorgaande. Uw identiteitskaart en paspoort

bevestigen uw persoonsgegevens die niet ter discussie staan. Uit de voorgelegde foto’s kan enkel

worden afgeleid dat u gewond werd aan uw hoofd. Wanneer dit gebeurde, onder welke omstandigheden

en wie hier eventueel voor verantwoordelijk was kan op geen enkele manier uit deze foto’s worden

afgeleid. De voorgelegde stukken kunnen aldus geenszins worden weerhouden als een tastbaar en

overtuigend begin van bewijs aangaande uw relatie met K.(...) en de problemen die u hierdoor zou

hebben gekend met uw familie.

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. Het verzoekschrift

In een enig middel beroept verzoekster zich op de schending van de artikelen 48/3, 48/4, 48/6 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), artikel 1, A (2) van het Internationaal

Verdrag betreffende de status van Vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 (hierna:

Verdrag van Genève), artikel 3 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (hierna:

EVRM), de motiveringsplicht, de zorgvuldigheidsplicht het redelijkheidsbeginsel.

Verzoekster wijst er vooreerst op dat het gehoor enorm lang heeft geduurd (meer dan 4 uur) met enkel

een paar minuten pauze voor het maken van kopijen. Zij verwijst naar het gehoorhandvest van het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: CGVS) waar uit punt 11 blijkt

dat het gehoor maximum vier uur mag duren en dat bij verlenging de tolk om akkoord dient te worden

gevraagd. Ook dient er na ongeveer anderhalf uur telkens een kwartier pauze te worden ingelast.

Luidens verzoekster heeft het CGVS haar eigen regels niet heeft gerespecteerd. Zij vervolgt dat deze

regels zijn opgesteld niet enkel ter bescherming van de tolk, maar ook ter bescherming van de

asielzoeker die niet kan worden blootgesteld aan gehoren zonder einde. Uiteraard gaat in zulke

omstandigheden de kwaliteit van het gehoor pijlsnel naar omlaag als de asielzoeker wordt geteisterd

door vermoeidheid en honger.

Voorts geeft verzoekster, onder verwijzing van het UNHCR Handbook “Beyond Proof, Credibility

Assessment in EU Asylum Systems”, aan dat het CGVS haar appreciatiebevoegdheid overschreden

heeft en werpt op dat het CGVS haar asielrelaas beter op een minder vooringenomen wijze beoordeeld.
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Immers, zo vervolgt zij, is het niet omdat een vader zijn dochter toelaat te studeren of te huwen met een

man naar keuze dat hij zonder meer zou toelaten dat zijn dochter er in het geheim een relatie op

nahoudt met een man die hij niet op voorhand heeft goedgekeurd. Zij stelt dat zelfs in de minst

conservatieve families dit nog steeds als een schande voor de familie wordt beschouwd en dat het

CGVS dat toch zou moeten weten of toch minstens moet onderzocht hebben.

Verzoekster geeft tot slot nog summier weer wat met de term “vluchteling” bedoeld wordt.

Verzoekster vraagt de bestreden beslissing te vernietigen.

2.2. Stukken

Er worden geen stavingsstukken aan het verzoekschrift gevoegd.

2.3. Beoordeling

2.3.1. Bevoegdheid

Inzake beroepen tegen beslissingen van de commissaris-generaal beschikt de Raad over volheid van

rechtsmacht. 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 2005-06, nr. 2479/001, p. 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.

Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt de asielaanvraag van verzoeker in hetgeen volgt

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

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

2.3.2. Bewijslast

Uit de artikelen 48/6 en 48/7 van de Vreemdelingenwet en artikel 4, § 1, van de 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 (herschikking) volgt dat het in de eerste

plaats aan de asielzoeker toekomt om de nodige relevante elementen te verschaffen om over te kunnen

gaan tot een onderzoek van zijn aanvraag. De bevoegde overheid, in dit geval de commissaris-

generaal, heeft tot taak de relevante elementen van de asielaanvraag te onderzoeken en te beoordelen

in samenwerking met de verzoeker. De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming

moet plaatsvinden op individuele basis en hierbij moet onder meer rekening worden gehouden met alle

relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing inzake

het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die gelden

in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. 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 schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het

moet in deze evenwel gaan om die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen

rechtvaardigen. Na lezing van het administratief dossier kan de Raad in navolging van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen slechts vaststellen dat verzoekster er niet in slaagt om

haar vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin of een reëel risico op het lijden van ernstige

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

2.3.3. De motieven van de bestreden beslissing

Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoeksters asielaanvraag geweigerd omdat (i) verzoekster niet

heeft weten te overtuigen tot aan haar vlucht eind 2016 daadwerkelijk in een conservatief gezin te

hebben geleefd waar zij geen enkele vrijheid had en waar haar vader de mening is toegedaan dat een

vrouw enkel moet huwen en kinderen krijgen, (ii) geen geloof kan worden gehecht aan haar beweringen

betreffende haar relatie met K. en de problemen die zij hierdoor zou hebben gekend met haar familie

gelet op haar incoherente, tegenstrijdige en niet doorleefde verklaringen, (iii) geen geloof wordt gehecht
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als zou zij verkracht zijn geweest daar zij nooit met een woord gerept heeft over deze gebeurtenis

tijdens haar interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken en zij ook hier inconsistente verklaringen heeft

afgelegd, (iv) zij pas op 27 november 2017, tien maanden nadat zij België is binnengekomen en een

dag voor zij naar Marokko zou worden gerepatrieerd, asiel heeft aangevraagd en (v) de door haar

neergelegde stukken niets wijzigen aan de gedane vaststellingen.

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

beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen

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

hij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht,

zoals voorgeschreven in 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 21 december 2017, 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).

2.3.4. Beoordeling van de vluchtelingenstatus

Hierboven is reeds gebleken dat de commissaris-generaal verzoeksters asielaanvraag op individuele

wijze heeft onderzocht en omstandig en duidelijk de motieven heeft uiteengezet waarop hij zijn

beslissing baseert. Met het louter tegenspreken en bekritiseren van een enkel motief, met name dat

verzoekster niet kan overtuigen daadwerkelijk in een conservatief gezin te hebben geleefd en dat zij zou

worden uitgehuwelijkt door haar vader omdat haar zus E. haar eigen echtgenoot mocht kiezen en zij wel

hogere studies mocht aanvangen, onderneemt verzoekster in voorliggend verzoekschrift geen ernstige

poging om de motieven van de bestreden beslissing te weerleggen of te ontkrachten. De Raad wijst er

bovendien op dat redelijkerwijs kan aangenomen worden dat wanneer een jonge vrouw opgroeit in een

conservatief gezin en zij voorhoudt dat haar vader haar wenst uit te huwelijken, deze laatste niet zal

wachten tot de jonge vrouw 24 jaar en ouder is om zijn voornemen in daden om te zetten, temeer zij op

die manier een grotere kans loopt om zwanger te worden buiten een huwelijk. Voorts strookt

verzoekster haar bewering over het conservatieve gezin niet in het minst, nu zij in de mogelijkheid was

om K. alleen en buitenshuis te ontmoeten, hem op te bellen, en zelfs gedurende twee jaar stiekem met

hem een relatie te hebben.

Voorts wijst de Raad er op dat het aan verzoekster toekomt om de motieven van de bestreden

beslissing aan de hand van concrete elementen en argumenten in een ander daglicht te plaatsen,

alwaar zij duidelijk in gebreke blijft en waarmee verzoekster dan ook niet vermag de motieven van de

bestreden beslissing te ontkrachten waar wordt geoordeeld dat zij er niet in slaagt een gegronde vrees

voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin aannemelijk te maken. Het geheel van deze motieven blijft

dat ook onverminderd overeind en wordt door de Raad tot de zijne gemaakt en beschouwd als zijnde

hier hernomen.

De opmerking als zou de ambtenaar vooringenomen geweest zijn, is niet meer dan een blote bewering.

De elementen die verzoekster daartoe aanvoert, betreffen loutere vaststellingen door de commissaris-

generaal gedaan. Het feit dat deze in verzoeksters nadeel spelen, is geen aanwijzing van enige

bevooroordeeldheid. Een ambtenaar van het Commissariaat-generaal heeft trouwens geen enkel

belang bij de aard van de beslissing die de commissaris-generaal neemt, waardoor niet kan worden

ingezien hoe deze in casu bevooroordeeld zou zijn geweest.
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Zo verzoekster er op wijst dat het gehoor enorm lang heeft geduurd, terwijl luidens het gehoorhandvest

van het CGVS het gehoor maximum vier uur mag duren, en dat in zulke omstandigheden de kwaliteit

van het gehoor pijlsnel naar omlaag gaat als de asielzoeker wordt geteisterd door vermoeidheid en

honger, wijst de Raad er vooreerst op dat het gehoorhandvest van het CGVS richtlijnen betreft en als

dusdanig geen juridisch bindende voorschriften bevat. Daarenboven heeft het gehoor slechts zes

minuten langer geduurd dan wat in voormeld gehoorhandvest wordt vermeld en valt dit nog binnen het

goede verloop van het gehoor. De Raad merkt hierbij op dat iedere asielzoeker blootstaat aan enige

vorm van vermoeidheid tijdens het gehoor maar dat toch redelijkerwijs van hem kan worden verwacht

dat hij bij machte is om voor de diverse asielinstanties een juist, precies en waarheidsgetrouw relaas

weer te geven en dat hij in iedere fase van het onderzoek nauwkeurige, duidelijke, coherente en

geloofwaardige verklaringen aflegt omtrent de redenen die hem ertoe hebben gebracht zijn land van

herkomst te ontvluchten. Zoals uitvoerig wordt toegelicht in de bestreden beslissing, slaagt verzoekster

er echter niet in de door haar voorgehouden feiten geloofwaardig voor te stellen. De Raad stelt vast dat

het gehoor op een normale wijze heeft plaatsgevonden. Uit niets blijkt dat verzoekster “geteisterd” werd

door extreme “vermoeidheid en honger” die haar zouden hebben verhinderd de waarheid te vertellen en

duidelijke, correcte, eensluidende en geloofwaardige verklaringen af te leggen. Uit de lezing van het

gehoorverslag blijkt daarentegen dat verzoekster in staat was om zeer duidelijke, uitvoerige en

gedetailleerde verklaringen af te leggen, tot aan het einde van het gehoor.

Gelet op het voorgaande weerlegt verzoekster de concrete vaststellingen van de bestreden beslissing,

die allen steun vinden in het administratief dossier, niet. Deze vaststellingen zijn pertinent en worden

door de Raad overgenomen.

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

van artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet in aanmerking

worden genomen.

2.3.5. Beoordeling van de subsidiaire beschermingsstatus

2.3.5.1. Met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, a) van de

Vreemdelingenwet, kan worden volstaan met de vaststelling dat verzoekster op deze gronden geen

subsidiaire bescherming vraagt.

2.3.5.2. In zoverre verzoekster zich met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4,

§ 2, b) van de Vreemdelingenwet, beroept op de aangevoerde asielmotieven, kan dienstig worden

verwezen naar de hoger gedane vaststellingen dienaangaande waarbij geconcludeerd wordt dat

verzoekster haar voorgehouden vervolgingsfeiten niet heeft aangetoond.

Voorts dient te worden vastgesteld dat verzoekster geen andere concrete persoonlijke kenmerken en

omstandigheden aantoont waaruit blijkt dat zij een reëel risico loopt op foltering of onmenselijke of

vernederende behandeling of bestraffing, of een reëel risico op een ernstige bedreiging van het leven of

de persoon. Verzoekster maakte immers doorheen haar opeenvolgende verklaringen geen gewag van

andere persoonlijke problemen die zij de laatste jaren in Marokko zou hebben gekend.

2.3.5.3. Wat betreft de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet, voert verzoekster evenmin 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 voormeld artikel, noch beschikt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen over algemeen bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

2.3.5.4. 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 van herkomst een reëel risico zou

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

2.3.6. In de mate verzoeker aanvoert dat artikel 3 van het EVRM wordt geschonden, dient te worden

vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal in deze beperkt is tot het onderzoek naar

de nood aan internationale bescherming in de zin van artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.

2.3.7. Ingevolge bovenstaande vaststellingen kan verzoekster niet als vluchteling worden erkend in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.
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Verzoekster toont evenmin aan dat zij in aanmerking komt voor de toepassing van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet met betrekking tot de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

2.3.8. 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 door het CGVS 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 het

bijzijn van een tolk Arabisch. De Raad stelt verder vast dat de commissaris-generaal 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 verzoekster en op alle

dienstige stukken. Het betoog dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig tewerk is gegaan kan

derhalve niet worden bijgetreden

2.3.9. Een schending van het redelijkheidsbeginsel kan evenmin worden volgehouden, aangezien de

bestreden beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is

gebaseerd. Deze motieven zijn deugdelijk en vinden steun in het administratief dossier.

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

slechts de bevoegdheid heeft om de beslissing van de commissaris-generaal 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. Zoals blijkt uit wat voorafgaat, toont

verzoekster 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. Het verzoek tot vernietiging kan derhalve niet

worden ingewilligd.

2.3.11. Het enig middel is ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien januari tweeduizend achttien door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

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

De griffier, De voorzitter,

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


