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nr. 202 229 van 11 april 2018

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. VAN CUTSEM

Berckmansstraat 89

1060 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 26 oktober 2017

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

staatlozen van 22 september 2017.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 23 januari 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

23 februari 2018.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat C. VAN CUTSEM en van attaché

E. GOOVAERTS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

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

Rijk binnengekomen op 1 januari 2006 en heeft zich vluchteling verklaard op 19 juni 2017.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoekster op 22 juni

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

vluchtelingen en de staatlozen (hierna: CGVS), waar verzoekster werd gehoord op 2 augustus 2017.

1.3. Op 22 september 2017 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

(hierna: de commissaris-generaal) de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering

van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing werd op dezelfde dag aangetekend verzonden.
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De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart geboren te zijn te Nador, Marokko, op 16 mei 1987. U heeft de Marokkaanse nationaliteit,

bent Berber van origine en u bent moslima. U heeft twee kinderen, E.O.N.(…) en E.O.S.(…)

met respectievelijke geboortedata 13 september 2009 en 28 maart 2011. U bent niet getrouwd met de

vader van uw twee kinderen, E.O.O.(…). Deze relatie liep in 2014 op de klippen.

Sinds uw geboorte tot en met uw vertrek uit Marokko woonde u in Nador bij uw ouders. U groeide op in

een gezin met zes kinderen. Twee van uw broers en zussen wonen in Europa. H.(…) woont in

Denemarken op basis van gezinshereniging, I.(…) woont in Nederland tevens op basis van

gezinshereniging. Uw vader stierf een jaar nadat u in 2006 in België aankwam. Zowel u als de leden van

uw familie waren noch politiek actief, noch ondervonden jullie problemen met de Marokkaanse

autoriteiten.

Toen u negen of tien jaar was stelde uw vader u uw neef F.(…) als huwelijkskandidaat voor. Dit had uw

vader zo afgesproken met uw oom. Hiermee ging u niet akkoord. Toen u elf jaar was, werd u verliefd op

E.O.O.(…), een jongen uit uw school. Toen u veertien of vijftien jaar was, werd u ontmaagd door hem.

Deze relatie werd verdergezet, uw familie was hiervan op de hoogte. Toen u niet meer welkom was op

school vanwege het gegeven dat u veel spijbelde, werd u thuis opgesloten en werd u geslagen. U kreeg

enkel nog maar bezoek van uw vriendinnetje Fa.(…), die u op de hoogte bracht dat O.(…) naar België

vertrokken was om te werken. Uw vader wilde bij terugkomst van uw broer en zus uit Europa het

huwelijk met F.(…) tot stand brengen en regelde met u uw identiteitskaart en uw paspoort. Begin

augustus 2006 stal u de Europese identiteitspapieren van uw zus toen zij bij jullie op vakantie was en

reisde u, zes maanden na het vertrek van O.(…), uw geliefde achterna.

U heeft voor het laatst drie jaar geleden contact gehad met uw moeder. Uw familie wilt uw excuses niet

aanvaarden en benoemt u als oorzaak voor het overlijden van uw vader.

Op 7 augustus 2006 kwam u aan in Brussel. Op 19 juni 2017 vroeg u voor de eerste keer asiel aan in

België, dit op aanraden van een vrouw aan wie u uw verhaal had verteld. U had een attest

immatriculatie voor de periode 2009-2013/2014 op basis van de medische problemen van uw zoontje.

Deze werd volgens u ingetrokken toen het beter ging met uw zoontje. U heeft op geen andere manier

geprobeerd uw verblijfsstatuut te legaliseren. In 2014 verliet O.(…) u, die op heden in Duitsland verblijft.

Gedurende zijn verblijf in België was hij illegaal.

U vreest bij terugkeer naar Marokko voor uw leven omdat u uw familie ter schande hebt gebracht.

Tevens vreest u ervoor dat uw kinderen, die geboren zijn in een niet erkend huwelijk, niet aanvaard

zullen worden in Marokko.

Ter staving van uw asielverhaal legt u volgende documenten neer: uw Marokkaans paspoort,

identiteitskaart, verzekeringskaarten België, schoolattest van directrice kinderen, proces-verbaal van

politie over problemen met E.O.O.(…), krantenartikels over alleenstaande moeders in Marokko en e-

mailverkeer tussen uw psycholoog en uw advocaat.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld na het gehoor bij het Commissariaat-generaal (CGVS) dat u er niet in

geslaagd bent te overtuigen in uw nood aan bescherming die kadert in een vrees tot 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.

Vooreerst relativeert de vaststelling dat u begin 2006 in België aangekomen bent en pas op 19 juni 2017

voor de eerste keer asiel heeft aangevraagd in zeer sterke en overtuigende mate uw nood aan

internationale bescherming. Wanneer u een dermate vrees tot vervolging koestert wordt er van u

verwacht deze bescherming dan ook in een redelijke afzienbare termijn in te roepen. Het hoeft dan ook

niet te verwonderen dat, wanneer u elf jaar na uw aankomst in België asiel aanvraagt, de door u

beweerde nood aan internationale bescherming krachtig wordt ondermijnd. Hierbij dient aangestipt te

worden dat u op basis van medische problemen van uw zoontje voor de periode 2009 tot en met 2013-

2014 een attest immatriculatie heeft verkregen (CGVS p.5, 7), maar dat u verklaart dat u vóór het
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verkrijgen hiervan in 2009, en dit terwijl u hier verblijft sinds 2006, en na het aflopen hiervan in 2013-

2014 nooit pogingen heeft ondernomen om uw statuut te legaliseren (CGVS p.7). Als verklaring

hiervoor zegt u het volgende “Omdat ik daarvoor niet wist wat ik moest doen, niemand kon mij raad

geven. Niemand wist van mijn problemen tot deze vrouw (cfr. die u heeft doorverwezen naar de

asielinstanties). Daarom zijn we er nu pas mee begonnen. Om situatie kinderen te verbeteren. Ik heb

zelf geen leven meer, ik wil dat mijn kinderen dat wel hebben.” (CGVS p. 12). Aanvullend geeft u aan

dat u gedurende de jaren van uw verblijf in België niets over uw situatie wou zeggen omdat deze heel

ingewikkeld is en sterk gespeeld heeft op uw mentale gezondheid (CGVS p.12). Deze verklaringen zijn

niet afdoende om het CGVS ervan te overtuigen dat u met reden elf jaar gewacht heeft om bescherming

aan de Belgische autoriteiten te vragen, dat hoeft op zich geen verder betoog. Bovendien blijkt uit uw

verklaringen dat u voor het verkrijgen van een verblijf op basis van medische redenen in hoofde van uw

zoontje bijstand kreeg van een advocaat en kan er toch van worden uitgegaan dat, moest u uw situatie

in Marokko dusdanig ernstig inschatten, u diens raad zou hebben gevraagd (CGVS p.5, 7). Het feit dat u

voor een bepaalde periode op basis van een attest immatriculatie in België verbleef, doet geen afbreuk

aan de vaststelling dat u nooit gepoogd heeft bescherming te vragen aan de Belgische autoriteiten,

temeer u in de periodes dat u hier illegaal verbleef het risico liep bij een of andere controle tegen de

lamp te lopen en te worden gerepatrieerd naar uw thuisland, een gegeven waarvan u zich luidens uw

verklaringen maar al te zeer bewust was (CGVS p.13). De vaststelling dat u naliet quasi onmiddellijk

asiel aan te vragen, laat uw vraag tot internationale bescherming in zeer sterke mate relativeren en

heeft bijzonder veel gewicht in de beoordeling van uw huidige asielaanvraag.

In het kader van uw asielmotieven dient opgemerkt te worden dat u uw familie vreest omdat u tegen hun

wil uw geliefde bent achterna gereisd naar België en u op die manier niet bent ingegaan op hun

huwelijkskandidaat. Daarnaast geeft uw familie u de schuld van de dood van uw vader (CGVS p.8-9). U

geeft aan dat u drie jaar geleden voor het laatst telefonisch contact had met uw moeder (op uw initiatief;

CGVS p.6, 12) en dat uw familie verder geen toenadering meer tot u gezocht heeft (CGVS p.12). Het

feit dat u aangeeft dat u reeds elf jaar gescheiden van uw familie leeft en dat u nauwelijks contact met

hen heeft, doet afbreuk aan een actuele vrees bij terugkeer naar Marokko. Bovendien zegt u dat u niet

weet of ze momenteel op zoek zijn naar u omdat u sinds drie jaar geleden geen contact meer met hen

heeft gehad (CGVS p.12). Als u gevraagd werd concreet te maken op wat u zich baseert dat u na een

elfjarig verblijf in België problemen zou ervaren in Marokko, zegt u dat u weet hoe uw familie is en hoe

de mensen daar denken (CGVS p. 12). Ook met dit vage en algemene antwoord bent u niet in staat uw

actuele vrees te concretiseren.

U hangt uw huidige vrees tevens op aan het feit dat u en uw twee zonen bij een terugkeer naar Marokko

problemen zullen ondervinden omdat ze geboren zijn uit een niet-officieel huwelijk en u alleenstaande

moeder bent (CGVS p.7, 10, 12). Gezien de leeftijd van uw kinderen zou er van u verwacht worden,

indien er een dermate vrees voor vervolging zou zijn, dat u eerder asiel zou hebben aangevraagd. Het

CGVS vindt het bezwaarlijk dat u pas wanneer uw kinderen reeds de leeftijd van zes en acht jaar

hebben bereikt, plots tot het besef komt internationale bescherming aan te vragen. Uw nood aan

internationale bescherming wordt wederom ondermijnd door uw houding. Bijkomend, uit de informatie

waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie aan uw administratief dossier werd toegevoegd,

blijkt dat er een verbetering is van de situatie in Marokko voor alleenstaande moeders. Marokko heeft

vooruitgang geboekt in vergelijking met andere Arabische landen wat betreft de gelijkheid

tussen mannen en vrouwen. De “Mouddawana” (familierecht) werd aangepast en in de beschikbare

informatie wordt melding gemaakt van het bestaan van verschillende organisaties die onder meer

juridische én psychologische bijstand verlenen alsook opvang en onderdak voorzien voor vrouwen die in

het ergste geval niet naar huis zouden kunnen terugkeren.

U heeft dan ook gezien het geheel van bovenstaande observaties niet aannemelijk gemaakt dat er in uw

hoofde een vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie zou bestaan, noch dat u in

geval van een terugkeer naar uw land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals

bedoeld in artikel 48/4, §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet. U brengt geen elementen aan waaruit

zou moeten blijken dat er in uw land van herkomst sprake is van een internationaal of binnenlands

gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet.

Volledigheidshalve dient nog aangestipt dat er in uw administratief dossier een kopie van uw

Marokkaans paspoort en uw Marokkaanse identiteitskaart zit, alsook de Belgische verzekeringskaarten

van u en uw kinderen. Deze hebben betrekking op uw identiteit en worden door het CGVS niet in twijfel

getrokken. U legt bovendien een document neer waarin de schooldirectrice van uw kinderen bevestigt

dat de kinderen enkel door u worden opgehaald en afgezet. Dit document heeft geen bewijswaarde in
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de beoordeling van uw nood aan internationale bescherming ten opzichte van Marokko. U legt tevens

een proces-verbaal neer van de politie dd. 18 februari 2013. Dit document verwijst naar de relationele

problemen die u had met uw partner, maar heeft geenszins bewijswaarde in de beoordeling van uw

nood aan internationale bescherming ten opzichte van Marokko. De krantenartikelen die u neerlegt over

de situatie van alleenstaande moeders in Marokko buigen, gezien bovenstaande vaststellingen,

de appreciatie van het CGVS niet om. Tot slot legt u e-mailverkeer neer tussen uw advocaat en uw

psycholoog. Het feit dat u mentale moeilijkheden heeft, hoeft door het CGVS niet betwist te worden

doch, gezien bovenstaande observaties, buigen zij de appreciatie van het CGVS niet om.

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

2.1.1. In een enig middel voert verzoekster de schending aan van “de Vluchtelingenconventie van 1951

ondertekend te Genève”, van de artikelen 48/3, 48/4 en 48/5 van de wet van 15 december 1980

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet) en van het zorgvuldigheidsbeginsel. Verzoekster stelt

tevens dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-

generaal) een beoordelingsfout gemaakt heeft.

Verzoekster merkt op dat zij over een laag educatie niveau beschikt en zij haar diploma van het zesde

jaar basisschool niet behaald heeft. Zij deelt tevens mee dat haar echtgenoot in 2009 gestart is haar te

mishandelen en, hoewel zij vaak mishandeld was door hem en soms heel zwaar, het pas in 2013 was

dat zij een klacht heeft ingediend tegen haar echtgenoot. Dat illustreert volgens haar de situatie van

ontreddering en onwetendheid waarin zij zich bevond. Na het indienen van haar klacht, zo vervolgt

verzoekster, werd zij opgevangen in een opvangcentrum voor mishandelde vrouwen in Mechelen waar

zij gedurende 15 dagen gebleven is. Hoewel zij niet meer over een verblijfsvergunning beschikte, heeft

niemand haar toen uitgelegd dat zij een asielaanvraag kon indienen. Het was pas in 2017 dat iemand

voor de eerste keer sinds haar aankomst in België haar op de hoogte heeft gebracht van het bestaan

van een asielprocedure en het feit dat die beschikbaar was niet alleen voor mensen die de oorlog

vluchten. Een tolk die zij bij haar psycholoog had ontmoet, had haar uiteindelijk aangeraden bij de vzw

CIRE te gaan om daar informatie te krijgen over welke procedure zij hier kon indienen. Daar werd haar

uitgelegd, na analyse van haar situatie, dat zij een asielaanvraag kon indienen.

Zij stelt dat het feit dat zij laattijdig een asielaanvraag heeft ingediend, niet wegneemt dat het onderzocht

dient te worden of verzoekster, waarvan het profiel niet betwist is, al dan niet een nood aan

bescherming heeft.

Verzoekster citeert een aantal passages uit de in het administratief dossier vervatte COI Focus "Maroc -

Les mères célibataires" en meent dat die helemaal niet toelaten tot het besluit van het CGVS te komen.

Zo wordt vermeld dat een alleenstaande moeder een gevangenisstraf riskeert van één maand tot één

jaar op basis van artikel 490 van het strafwetboek en dat de opvolgingen een werkelijkheid zijn. In 2009

werden in de regio van Casablanca 526 vrouwen veroordeeld omdat zij zwanger zijn geworden buiten

het huwelijk. In het COI Focus wordt ook vermeld dat de vrouwen die kinderen buiten het huwelijk

krijgen aan problemen op sociaal vlak worden blootgesteld.

Verzoekster stipt aan dat niet betwist wordt dat aan haar verhaal betreffende het feit dat haar familie

haar met haar neef wilde uithuwelijken, dat zij dat geweigerd heeft en daarom mishandeld werd door

haar familie die haar geslagen heeft en daarna opgesloten heeft in hun huis, dat zij van haar familie is

gevlucht om naar België te komen waar haar liefde zich bevond, wat voor een grote schaamte heeft

gezorgd en nooit aanvaard werd door haar familie, niet getwijfeld wordt. Zij benadrukt dat uit haar

verklaringen duidelijk blijkt dat zij niet terecht kan bij haar familie om hen steun te vragen in geval van

terugkeer naar Marokko. Volgens verzoekster blijkt het CGVS daaraan niet te twijfelen aangezien het

melding maakt van “het bestaan van verschillende organisaties die onder meer juridische en

psychologische bijstand verlenen alsook opvang en onderdak voorzien voor vrouwen die in het ergste

geval niet naar huis zouden kunnen terugkeren”. Hier merkt verzoekster vooreerst op dat, op basis van

artikel 48/5 §2 van de Vreemdelingenwet, de effectieve bescherming niet door verenigingen maar wel

door de staat geboden dient te worden.
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Verder blijkt uit de COI Focus dat er inderdaad een paar organisaties bestaan die hulp bieden aan

alleenstaande vrouwen. Verzoekster merkt op dat de meerderheid van die organisaties zich echter in

Casablanca bevinden, een stad die zich op een afstand van 463 km van Nador bevindt (waarvan

verzoekster afkomstig is) en waar verzoekster geen familiale of sociale band heeft. De associatie die

zich het meest dichtbij bevindt is in Tanger, wat zich op een afstand van 268 km van Nador bevindt. Er

is geen melding van een associatie die zich in de Rif regio, waarvan verzoekster afkomstig is, zou

bevinden. Onder verwijzing van voormelde COI Focus merkt verzoekster tevens op dat de staat weinig

acties onderneemt wat betreft de alleenstaande vrouwen en dat alleen maar 10 tot 20% van de

Marokkaanse alleenstaande vrouwen door de verenigingen opgevolgd worden. Daaruit blijkt luidens

verzoekster dat de kans dat zij, die uit de Rif regio afkomstig is, daar altijd heeft gewoond, zich in het

Berbers uitdrukt en niet goed Arabisch spreekt en geen banden heeft in andere streken, van de hulp van

een vereniging zou kunnen beschikken heel klein is. Zelfs als dat het geval zou zijn, neemt dat niet weg

dat de hulp steeds tijdelijk geboden is en dat niet alle in de COI Focus opgesomde verenigingen een

opvang aan de vrouwen en hun kinderen bieden.

Verzoekster besluit dat, daar zij niet op de steun van haar familie kan rekenen, er weinig kans bestaat

dat zij de hulp zal kunnen krijgen van een vereniging, zij over een laag opleidingsniveau beschikt en

geen middelen heeft, zij en haar kinderen (waarvan één ziek is) in geval van terugkeer naar Marokko

een reëel risico lopen op het lijden van ernstige schade in de zin van artikel 48/4 §2 b) van de

Vreemdelingenwet.

2.1.2. Er worden geen nieuwe stavingstukken aan het verzoekschrift gevoegd.

2.2. Inzake beroepen tegen beslissingen van de commissaris-generaal beschikt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: 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 het verzoek van verzoekster om internationale

bescherming in hetgeen volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het Internationaal verdrag

betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet

van 26 juni 1953 (hierna: Verdrag van Genève), zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet,

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

Het arrest moet gemotiveerd zijn en geeft aan waarom verzoekster al dan niet beantwoordt aan de

criteria van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, waarbij de Raad duidelijk en

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

2.3. Het wettelijke kader omtrent de bewijslast wordt heden uiteengezet in de artikelen 48/6 en 48/7 van

de Vreemdelingenwet die de omzetting betreffen van artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU en bijgevolg in

het licht van deze Unierechtelijke bepaling dienen gelezen te worden.

Uit een samenlezing van de voormelde bepalingen volgt dat het in beginsel aan de verzoeker om

internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter staving van zijn verzoek zo spoedig

mogelijk aan te brengen. Hij moet een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer

aan de hand van verklaringen, schriftelijke bewijzen, zoals documenten en stukken, of ander

bewijsmateriaal.

De asielinstanties hebben tot taak om de relevante elementen van dit verzoek om internationale

bescherming in samenwerking met de verzoeker te onderzoeken en te beoordelen. De beoordeling

verloopt in twee onderscheiden fasen. De eerste fase betreft de vaststelling van de feitelijke

omstandigheden die bewijselementen tot staving van het verzoek kunnen vormen, terwijl de tweede

fase de beoordeling in rechte van deze gegevens betreft, waarbij wordt beslist of in het licht van de

feiten die een zaak kenmerken, is voldaan aan de materiële voorwaarden, omschreven in de artikelen

48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet, voor de toekenning van internationale bescherming (HvJ 22

november 2012, C-277/11, M., pt. 64). Op grond van de gegevens van het dossier heeft de

commissaris-generaal evenwel op goede gronden vastgesteld dat verzoekster niet in staat blijkt te zijn
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om doorheen haar verklaringen aan te tonen dat zij zich op het ogenblik van haar vertrek uit het

mandaatgebied van UNRWA in een persoonlijke situatie van ernstige onveiligheid bevond.

De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele wijze.

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet moet, naast de door verzoekster afgelegde

verklaringen en overgelegde documenten, ook 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.

Wanneer een verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere

bewijzen, dan bepaalt artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet dat deze aspecten geen bevestiging

behoeven en dat hem bijgevolg het voordeel van de twijfel wordt gegund indien aan de volgende

cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“a) de asielzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn aanvraag te staven;

b) alle relevante elementen waarover de asielzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een

bevredigende verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de asielzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn aanvraag;

d) de asielzoeker heeft zijn aanvraag tot internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of

hij heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

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

beschouwd.”

2.4. Wat betreft de aangevoerde schending van “de Vluchtelingenconventie van 1951 ondertekend te

Genève”, dient te worden vastgesteld dat verzoekster nalaat aan te geven welk artikel van het Verdrag

van Genève zij specifiek geschonden acht en om welke reden zodat dit onderdeel van het middel als

onontvankelijk moet worden beschouwd.

2.5.1. Blijkens de bestreden beslissing wordt het verzoek om internationale bescherming van

verzoekster geweigerd omdat (i) de door haar beweerde nood aan internationale bescherming danig

ondermijnd wordt gelet op de vaststelling dat zij pas elf jaar na haar aankomst in België een verzoek om

internationale bescherming heeft ingediend, (ii) het feit dat verzoekster aangeeft dat zij reeds elf jaar

gescheiden van haar familie leeft en dat zij nauwelijks contact met hen heeft, afbreuk doet aan een

actuele vrees bij terugkeer naar Marokko, (iii) uit de informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan

een kopie is toegevoegd aan het administratief dossier, blijkt dat er een verbetering is van de situatie in

Marokko voor alleenstaande moeders, en (iv) de door haar neergelegde documenten de door de

commissaris-generaal gedane appreciatie niet vermogen om te buigen.

Het komt aan verzoekster toe om deze motieven aan de hand van concrete elementen en argumenten

in een ander daglicht te plaatsen, waar zij evenwel geheel in gebreke blijft. Zij komt immers in wezen

niet verder dan het minimaliseren en vergoelijken van de gedane vaststellingen, het opwerpen van

algemene beweringen, en het bekritiseren en tegenspreken van de gevolgtrekking door de commissaris-

generaal, wat evenwel bezwaarlijk een dienstig verweer kan worden geacht en waarmee zij er aldus niet

in slaagt hoger aangehaalde motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten.

Waar verzoekster haar laattijdig verzoek om internationale bescherming tracht te verklaren, stellende

dat zij over een laag educatief niveau beschikt, zij mishandeld werd door haar echtgenoot, niemand

haar eerder vertelde dat zij ook voor haar situatie een verzoek om internationale bescherming kon

indienen en zij er in eerste instantie van uitging dat internationale bescherming in België slechts mogelijk

was voor personen die van de oorlog vluchtten, slaagt zij er geenszins in te overtuigen. De Raad

benadrukt dat van een persoon die beweert vervolgd te worden in zijn land van herkomst en die de

bescherming van de Conventie van Genève of de subsidiaire bescherming inroept, redelijkerwijs mag

worden verwacht dat hij zich, indien hij nood heeft aan daadwerkelijke bescherming, bij aankomst of zo

snel mogelijk daarna wendt tot de bevoegde instanties van het onthaalland, quod non in casu. Met het

verweer in het verzoekschrift brengt verzoekster geen valabele verklaring bij die kan vergoelijken

waarom zij al die tijd heeft nagelaten om minstens een poging te ondernemen om zich te verzekeren
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van een blijvende bescherming tegen de vrees die haar noopte haar land van herkomst te verlaten, dan

wel die haar verhindert ernaar terug te keren. Verzoekster heeft immers jarenlang illegaal in België

verbleven waardoor zij niet kon uitsluiten bij een controle te worden aangehouden en het risico te lopen

eventueel naar haar thuisland te worden gerepatrieerd. Dat verzoekster zich pas 11 jaar na haar

aankomst in België vluchteling heeft verklaard, strookt allerminst met de houding van een persoon die

beweert nood te hebben aan internationale bescherming omwille van een gegronde vrees voor

vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Verzoeksters extreem laattijdig verzoek om

internationale bescherming is aldus een duidelijke indicatie dat zij internationale bescherming niet

dringend noodzakelijk achtte en ondermijnt als dusdanig de ernst en de geloofwaardigheid van de door

haar geschetste vrees. Het verweer in het verzoekschrift kan niet volstaan om verzoeksters handelen te

vergoelijken en vermag dan ook geen afbreuk te doen aan voorgaande overwegingen. Dit klemt des te

meer daar verzoekster wél een aanvraag tot verblijf op basis van medische redenen in hoofde van haar

zoontje heeft ingediend. Uit verzoeksters verklaringen blijkt duidelijk dat zij voor deze aanvraag de

bijstand kreeg van een advocaat en mag er redelijkerwijs van uitgegaan worden dat, moest zij haar

situatie in Marokko dusdanig ernstig inschatten, zij diens raad zou hebben gevraagd (adm. doss., stuk 5,

gehoorverslag 2 augustus 2017, p. 5, 7). Uit haar gedrag blijkt dat verzoekster met de door haar

ingestelde procedure niet zozeer internationale bescherming tegen een vrees voor vervolging in haar

land van herkomst beoogde doch eerder een legaal verblijfsstatuut in België wenste te bekomen,

hetgeen niet strookt met de houding van een persoon die beweert zijn land van herkomst te zijn

ontvlucht uit een gegronde vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin of een reëel risico op het

lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Immers, zo haar

beweerde vrees op enige waarheid zou berusten, kan redelijkerwijs worden verwacht dat verzoekster

zich tevens bij haar advocaat zou hebben geïnformeerd aangaande de wijze waarop zij internationale

bescherming kon verkrijgen tegen de vrees die zij beweert te koesteren ten aanzien van haar land van

herkomst, met name de voorgehouden vrees voor vervolging ten aanzien van haar familie omdat zij

voor een grote schande heeft gezorgd daar zij geweigerd heeft te huwen met haar neef en zij haar

geliefde naar België gevolgd is. Ook de vaststelling dat verzoekster reeds elf jaar gescheiden van haar

familie leeft en dat zij nauwelijks contact met hen heeft, doet afbreuk aan een actuele vrees bij terugkeer

naar Marokko.

In zoverre verzoekster een vrees uit in geval van terugkeer naar haar land van herkomst te worden

gestigmatiseerd door de gemeenschap omdat haar twee zonen geboren zijn uit een niet-officieel

huwelijk en zij alleenstaande moeder is, benadrukt de Raad vooreerst dat de selectieve verwijzing naar

bepaalde passages in de in het administratief dossier vervatte COI Focus betreffende de situatie van

alleenstaande moeders in Marokko, geenszins kan volstaan om aan te tonen dat ook verzoekster bij

terugkeer naar Marokko aan een dergelijke behandeling zal worden onderworpen. Hoe dan ook, sociale

stigmatisatie en mogelijke uitingen van afkeur ten opzichte van alleenstaande moeders zijn onvoldoende

zwaarwichtig om als vervolging of ernstige schade te worden beschouwd aangezien er geen sprake is

van een intentionele bedreiging van het leven, de vrijheid en/of fysieke integriteit. De door verzoekster

aangehaalde vrees wordt daarenboven danig gerelativeerd door het gegeven dat zij pas een verzoek

om internationale bescherming heeft ingediend wanneer haar kinderen reeds de leeftijd van zes en acht

jaar hebben bereikt.

Bovendien blijkt uit de informatie vervat in het administratief dossier dat er een verbetering is van de

situatie in Marokko voor alleenstaande moeders. Marokko heeft vooruitgang geboekt in vergelijking met

andere Arabische landen wat betreft de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. De “Mouddawana”

(familierecht) werd aangepast en in de beschikbare informatie wordt melding gemaakt van het bestaan

van verschillende organisaties die onder meer juridische én psychologische bijstand verlenen alsook

opvang en onderdak voorzien voor vrouwen die in het ergste geval niet naar huis zouden kunnen

terugkeren. De selectieve verwijzing naar de informatie vervat in het administratief dossier, kan de in de

bestreden beslissing gedane appreciatie niet ombuigen. Verzoekster tracht met haar selectieve lezing

de gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal om te keren, doch zij slaagt er niet in aan te tonen

dat deze informatie niet correct dan wel niet langer actueel zou zijn of dat de commissaris-generaal

hieruit de verkeerde conclusies zou hebben getrokken. Waar verzoekster in haar verzoekschrift stelt dat

luidens artikel 48/5, §2 van de Vreemdelingenwet de effectieve bescherming niet door verenigingen

maar wel door de staat moet te worden geboden, dient zij de desbetreffende wetgeving er nog eens op

na te lezen. Artikel 48/5, §2, eerste lid van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:

“Bescherming in de zin van de artikelen 48/3 en 48/4 kan alleen geboden worden door:

a) de Staat, of
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b) partijen of organisaties met inbegrip van internationale organisaties, die de Staat of een aanzienlijk

deel van zijn grondgebied beheersen,

mits zij bereid en in staat zijn bescherming te bieden overeenkomstig het tweede lid.” (eigen

onderlijning)

Loutere beweringen buiten beschouwing gelaten, brengt verzoekster geen concrete tegenargumenten

aan die aantonen dat zij in Marokko verstoken zal blijven van de noodzakelijke opvang en bijstand voor

haar specifieke situatie. Met haar argumentatie dat de meerderheid van die organisaties zich in

Casablanca bevinden, zij uit de Rif regio afkomstig is en geen banden heeft in andere streken en zij zich

in het Berbers uitdrukt, maakt zij niet aannemelijk dat in haar geval de verschillende organisaties in

Marokko die onder meer juridische én psychologische bijstand verlenen alsook opvang en onderdak

voorzien voor vrouwen die in het ergste geval niet naar huis zouden kunnen terugkeren, niet de gepaste

maatregelen zullen nemen. De Raad merkt te dezen nog op dat, ondanks zij Berbers spreekt en zij

slechts beperkte opleiding genoten heeft, verzoekster gedurende verschillende jaren zonder familie

overleefde in België zodat zij niet aantoont dat het desgevallend voor haar onmogelijk is haar leven

opnieuw op te bouwen elders in haar land van herkomst. In de mate verzoekster voorhoudt niet terug te

kunnen naar Marokko omdat één van haar kinderen ziek is, dient te worden opgemerkt dat haar verblijf

op basis van medische redenen in hoofde van haar zoontje ingetrokken werd gelet op diens verbeterde

toestand (adm. doss., stuk 5, gehoorverslag 2 augustus 2017, p. 5).

2.5.2.1. 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.

2.5.2.2. 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 nood aan internationale bescherming 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 in Marokko zou hebben gekend of zal kennen.

2.5.2.3. 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.

2.6. De Raad stelt vast dat verzoekster in voorliggend verzoekschrift geen concreet verweer voert tegen

de motieven van de bestreden beslissing met betrekking tot de door haar in de loop van de

administratieve procedure neergelegde documenten zodat de Raad om dezelfde redenen als de

commissaris-generaal deze stukken niet in aanmerking neemt als bewijs van de door haar

voorgehouden nood aan internationale bescherming ten opzichte van Marokko.

2.7. Gelet op het voorgaande weerlegt verzoekster de concrete vaststellingen van de bestreden

beslissing, die allen steun vinden in het administratieve dossier, niet. Deze vaststellingen zijn pertinent

en worden door de Raad overgenomen. De beslissing steunt op deugdelijke juridische en feitelijke

overwegingen die de Raad beaamt en overneemt.

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

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. 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.

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

dit beginsel de commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te

stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster op 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 aanwezigheid van een tolk die het Berbers
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machtig is. 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. Dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig tewerk is gegaan kan derhalve niet worden

bijgetreden.

2.10. Waar verzoekster in fine vraag om minstens de bestreden beslissing te vernietigen en het dossier

terug te sturen naar het CGVS voor nader onderzoek, wijst de Raad erop dat hij slechts de bevoegdheid

heeft 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.

Het middel is ongegrond. De bestreden beslissing wordt beaamd en in zijn geheel overgenomen.

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 elf april tweeduizend achttien door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M.-C. GOETHALS


