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nr. 214 143 van 17 december 2018

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat T. MOSKOFIDIS

Rootenstraat 21/20

3600 GENK

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 7 december 2018

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

staatlozen van 27 november 2018.

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 12 december 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

14 december 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat T. MOSKOFIDIS en van attaché

E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Marokkaanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit Fez, Marokko. U bent

Arabier van origine en een soennitisch moslim. U verklaart tot het zesde middelbaar naar school

geweest te zijn, maar dit niet te hebben afgewerkt. Nadien heeft u vier jaar lang gewerkt op een markt,

nadien bleef u ongeveer een jaar werkloos thuis. Tijdens dat laatste jaar begon u een geheime relatie

met B.. Omdat dergelijke relaties verboden zijn en iemand haar familie ervan op de hoogte bracht,

kwamen haar broers uw zoeken. U vluchtte daarop naar Tanger, waar u nog ongeveer een maand

ondergedoken bleef.
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Omwille van dit probleem alsook omdat u geen werk vond in Marokko, reisde u in oktober 2015 illegaal

met de ferry naar Spanje. U werkte er een vijftiental dagen om uw verder reis te bekostigen, waarna u

met de bus verder reisde, via Frankrijk, naar België. U kwam nog in oktober 2015 in België aan en

belandde hier in de illegaliteit. U was intussen een relatie begonnen met P.R., een Belgische. U kreeg

op 25 september 2016 een eerste bevel om het grondgebied te verlaten, maar gaf hieraan geen gevolg.

U werd op 3 april 2017 veroordeeld tot twaalf maanden gevangenisstraf veroordeeld wegens inbreuk op

de drugswetgeving.

Op 14 april 2018 kreeg u samen met uw Belgische vriendin een zoon, N.M..

Op 13 juli 2018 werd u een tweede keer, wegens drugshandel en verkeersbelemmeringen veroordeeld

tot een gevangenisstraf van dertien maanden.

U werd op 4 september 2018 in opdracht van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) overgebracht naar

het Centrum voor Illegalen te Vottem (CIV). Op 26 oktober 2018 werd er een repatriëring voor u

voorzien, doch u diende op 24 oktober 2018 een verzoek om internationale bescherming in.

U legt geen documenten neer ter staving van dit verzoek.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Het feit dat u slechts een verzoek hebt ingediend om de uitvoering van een eerdere of op handen zijnde

beslissing die tot uw terugdrijving of verwijdering zou leiden, uit te stellen of te verijdelen, rechtvaardigde

dat er een versnelde procedure werd toegepast bij de behandeling van uw verzoek.

Er dient echter te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees voor vervolging

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

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken, dit om

onderstaande redenen.

Zo verklaarde u vooreerst Marokko in oktober 2015 te hebben verlaten omdat u er problemen had met

de familie van een meisje met wie u een geheime relatie had, alsook omwille van het feit dat u er

geen werk vond (zie CGVS Vragenlijst, pt.3.5 & 3.7; zie CGVS, p.3, p.11). Hieruit kan echter geen

gegronde vrees in de zin van de Conventie worden afgeleid. De Conventie van Genève voorziet in

internationale bescherming voor personen die een gegronde vrees koesteren voor vervolging omwille

van hun ras, religie, nationaliteit, politieke overtuiging of hun behoren tot een bepaalde sociale groep.

Deze door u aangehaalde motieven zijn van (socio-)economische en familiale aard en houden geen

verband met de criteria van de Conventie van Genève. U geeft verder aan dat u een verzoek om

internationale bescherming indient omdat u niet terug kan naar Marokko omdat u hier in België een

gezin heeft. Ook deze motieven zijn van louter familiale aard en houden dus evenmin verband met de

criteria van de Conventie van Genève. Bovendien dient erop gewezen dat u eveneens liet optekenen

dat uw Belgische partner zich op het ogenblijk van uw onderhoud met het CGVS mét uw kind net in

Marokko bevond (zie CGVS, p.5, p.16), en de door u aangehaalde problemen in Marokko

ongeloofwaardig zijn, zoals blijkt uit volgende vaststellingen.

Verder dient te worden opgemerkt dat er geen enkel geloof kan worden gehecht aan uw verklaringen

over de problemen die u zou hebben gehad met de familie van het meisje met wie u een relatie

had, laat staan aan de relatie zelf.

Vooreerst doet de laattijdigheid van uw verzoek om internationale bescherming eveneens in zeer

ernstige mate afbreuk aan de geloofwaardigheid, minstens de ernst van de beweerde problemen.

Hoewel u zegt in oktober 2015 naar België gekomen te zijn, heeft u nadien jarenlang in België verbleven

klaarblijkelijk zonder een nood aan internationale bescherming. U heeft immers pas op 24 oktober 2018

(!) een verzoek om internationale bescherming ingediend en dit nadat u was opgepakt door de politie,

vervolgens werd overgebracht naar het Transitcentrum en er een repatriëring voor u voorzien werd. Uw

uitleg, dat u eerder andere manieren probeerde om aan verblijfsdocumenten te geraken, zoals een

huwelijk met uw vriendin alsook het maken van een kind met haar (zie CGVS, p.14), overtuigt allerminst.

U liet immers optekenen dat u ook bij uw rechtszaken in België werd bijgestaan door een advocaat (zie

CGVS, p.6), waardoor er redelijkerwijze van uitgegaan kan worden dat deze mogelijkheid u niet

onbekend was. U diende uiteindelijk zelfs toe te geven dat u slechts een verzoek om internationale

bescherming indiende om uw nakende repatriëring te vermijden (zie CGVS, p.14). Dat u

overigens verklaarde dat u langs tal van Europese landen bent gepasseerd zonder klaarblijkelijk de

nood te voelen in één van deze veilige landen een verzoek om internationale bescherming in te dienen,

ondermijnt verder uw vrees voor vervolging in belangrijke mate.
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Van een verzoeker die uit vrees voor zijn leven zijn land van herkomst is ontvlucht kan echter worden

verwacht dat hij onmiddellijk internationale bescherming aanvraagt in het land waar hij toevlucht zoekt.

Verder konden ook uw verklaringen over uw beweerde relatie met het meisje allerminst overtuigen.

Zo bleek u de volledige naam van het meisje niet te kennen, noch haar geboortedatum (zie CGVS,

p.12, p.14), ondanks uw beweerde relatie van een jaar. Daarnaast verklaarde u in eerste instantie ook

dat jullie een relatie begonnen wanneer u nog aan het studeren was (zie CGVS, p.12) en dat jullie

gedurende één jaar een relatie hadden (zie CGVS, p.11). De relatie zou beëindigd zijn met de

problemen die u erdoor ondervond, vlak voor uw vertrek in de herfst van 2015 (zie CGVS, p.12). Er door

het CGVS op gewezen dat u had aangegeven dat u na uw studies eerst nog vier jaar zou hebben

gewerkt en daarna nog een jaar werkloos thuis was gebleven, wijzigde u plots uw verklaringen. U zou

haar nu al gekend hebben van uw schooltijd, maar pas het laatste jaar voor uw vertrek een relatie

begonnen zijn (zie CGVS, p.13). Een dergelijke, loutere aanpassing van uw verklaring is uiteraard

allerminst een afdoende uitleg voor deze inconsistentie. Bovendien wist u helemaal niets te

vertellen over het lot van het meisje na uw vertrek, wat op zijn minst wijst op een ernstige desinteresse

in de ‘oorzaak’ van uw beweerde problemen (zie CGVS Vragenlijst, pt.3.5; zie CGVS, p.14).

Voorts konden uw verklaringen over de problemen die u daardoor zou hebben ondervonden,

allerminst overtuigen. Zo liet u optekenen in oktober 2015 Marokko te hebben verlaten, nog ongeveer

twee weken in Spanje te hebben verbleven en nog in dezelfde maand in België te zijn aangekomen (zie

DVZ Verklaring, pt.31; zie CGVS, pp.3-4). U gaf aan dat u voor uw vertrek nog een maand in Tanger

zou hebben verbleven (zie CGVS, p.5). Er door het CGVS op gewezen dat u dan ook uw huis

onmogelijk kan hebben verlaten (omwille van deze problemen) in diezelfde maand, oktober 2015, bleef

u een antwoord schuldig. U kwam niet verder dan de herhaling dat u uw huis in oktober 2015 had

verlaten, maar niet precies wist wanneer juist (zie CGVS, p.7). Daarnaast bleek u opmerkelijk genoeg

ook de namen van de broers van uw vriendin, die u dusdanig vreesde dat u uw land van herkomst

diende te verlaten, niet te kennen. U kon evenmin aangeven waarom u hen eigenlijk dermate vreesde.

U kwam niet verder dan dat dergelijke relaties niet toegelaten zijn bij jullie (zie CGVS, p.13).

Verder dient ook te worden opgemerkt dat u aangaf dat u in Marokko niets heeft ondernomen om iets

aan uw beweerde problemen te doen, wat de geloofwaardigheid, minstens de ernst van de beweerde

problemen, finaal teniet doet. U weet dit aan het feit dat uw familie geen kennis heeft van/ervaring heeft

met dergelijke zaken, en verder dat u het uw familie uit schaamte niet durfde te vertellen (zie CGVS,

p.13), wat gezien de ernst van de situatie allerminst overtuigt.

Uit het geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt dan ook dat uw hele asielrelaas bedrieglijk

is en u er enkel op uit bent uw verblijf hier te verlengen, niets meer en niets minder.

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

48/4, §2, b van de gecoördineerde Vreemdelingenwet. U heeft gezien bovenstaande vaststellingen niet

aannemelijk gemaakt dat er in uw hoofde een reëel risico bestaat op ernstige schade wegens foltering,

of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in het geval u zou terugkeren naar Marokko.

U stelt immers behalve bovenstaande ongeloofwaardig bevonden problemen nooit andere problemen te

hebben gehad met de autoriteiten in Marokko en ook nooit politiek actief te zijn geweest (zie CGVS, p.3,

p.8, p.9).

Gezien het geheel van bovenstaande observaties worden u de vluchtelingenstatus en de

subsidiaire beschermingsstatus geweigerd.

U bracht geen documenten aan die de appreciatie van uw verzoek om internationale bescherming in

positieve zin kunnen wijzigen.

Volledigheidshalve dient nog opgemerkt dat er zich in uw administratief dossier onder andere kopie

van uw paspoort, uw identiteitskaart, uw rijbewijs, geboorteakte, een certificaat betreffende uw

burgerlijke staat (vrijgezel), alsook kopie van een laissez-passer bevinden. Al deze stukken hebben

betrekking op gegevens die hier op zich niet ter discussie staan en vermogen bovenstaande appreciatie

dan ook niet 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 het beroep

2.1. Verzoekschrift

Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 7 december 2018 een schending aan van artikel 6 van het

Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden,

ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM)
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en van de motiveringsplicht in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.

Hij stelt dat zijn raadsman op 29 november gevraagd heeft “om het dossier te bekomen” maar “die

mogelijkheid nog niet gehad” heeft. In de bij het verzoekschrift gevoegde “Kopie emailbericht van

verzoekers raadsman naar het CGVS dd. 29.11.2018” verzoekt de raadsman de commissaris-generaal

om hem “liefst per email, een kopie te willen bezorgen van het dossier: een kopie van eventuele

bijkomende elementen (het gehoor bij het cgvs alsook de beslissing van het cgvs heb ik al)”.

Hij benadrukt dat “dat, zonder volledige inzage in het dossier, er geen echte verdediging mogelijk is” en

“krachtens het recht van verdediging kan een partij niet naar behoren worden berecht wanneer zij haar

zaak niet volledig en in alle vrijheid heeft kunnen verdedigen”.

Verzoeker vraagt hem als vluchteling te erkennen, hem minstens de subsidiaire bescherming toe te

kennen. In meest ondergeschikte orde vraagt verzoeker de bestreden beslissing te willen vernietigen.

2.2. Stukken

Bij zijn verzoekschrift voegt verzoeker “Kopie emailbericht van verzoekers raadsman naar het CGVS dd.

29.11.2018”.

2.3. Over de gegrondheid van het beroep

2.3.1. De Raad wijst erop dat hij inzake beslissingen van de commissaris-generaal over volheid van

rechtsmacht beschikt. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel

aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier.

Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil

(wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95, 96 en 133). Door de

devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoekende partij daarop.

2.3.2. Uit de artikelen 48/6 en 48/7 van de Vreemdelingenwet en artikel 4, § 1 van de Richtlijn

2011/95/EU volgt dat het in de eerste plaats aan de verzoeker om internationale bescherming toekomt

om de nodige relevante elementen te verschaffen om over te kunnen gaan tot een onderzoek van zijn

verzoek om internationale bescherming. 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.

2.4. Aangaande het recht op inzage

2.4.1. Verzoeker heeft overeenkomstig de wet van 11 april 1994 een recht op inzage. Dit betreft een

passieve openbaarheid op verzoek gezien dit inzagerecht enkel geschiedt op aanvraag. Verzoeker en

diens raadsman mochten tevens, conform artikel 32 van de Grondwet, het administratief dossier, komen

inkijken op de zetel van het Commissariaat-generaal.

2.4.2. De Raad merkt evenwel op dat de mogelijkheid om toegang te verkrijgen tot het administratief

dossier niet raakt aan de wettigheid van de bestreden beslissing zelf, doch betrekking heeft op de

mogelijkheid om middelen aan te voeren bij de Raad. Volgens vaste rechtspraak moeten in het

verzoekschrift alle middelen ontwikkeld worden, tenzij de grondslag ervan pas nadien aan het licht is

kunnen komen (RvS 3 mei 2011, nr. 212.904; RvS 5 november 2010, nr. 208.706; RvS 27 oktober 2010,

nr. 208.472; RvS 22 april 2010, nr. 203.209; RvS 4 maart 2010, nr. 201.497; RvS 10 februari 2010, nr.

200.738), in welk geval die middelen ten laatste in het eerst mogelijke in de procedureregeling voorziene

processtuk moeten worden opgeworpen (RvS 10 februari 2010, nr. 200.738).
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2.4.3. In casu blijkt dat de bestreden beslissing gemotiveerd is op basis van de verklaringen die

verzoeker aflegde tijdens zijn persoonlijk onderhoud. Verzoekers raadsman betwist niet dat hij op 22

november 2018 een fotokopie heeft gevraagd van de notities van het persoonlijk onderhoud en deze op

28 november 2018 hem werden bezorgd, samen met de contactgegevens voor eventuele opmerkingen.

In de “Kopie emailbericht van verzoekers raadsman naar het CGVS dd. 29.11.2018” geeft de raadsman

aan: “het gehoor bij het cgvs alsook de beslissing van het cgvs heb ik al”.

.
2.4.4. Artikel 57/5quater van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:

“§ 1. De ambtenaar van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen neemt

tijdens het persoonlijk onderhoud, bedoeld in artikel 57/5ter, schriftelijk nota van de verklaringen

afgelegd door de verzoeker om internationale bescherming.

De notities van het persoonlijk onderhoud vormen een getrouwe weergave van de vragen die aan de

verzoeker werden gesteld en van zijn antwoorden en bevatten minstens de bij koninklijk besluit

bepaalde gegevens.

§ 2. De verzoeker om internationale bescherming of zijn advocaat kan schriftelijk een kopie van de

notities van het persoonlijk onderhoud aanvragen.

Wanneer deze aanvraag de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen binnen twee

werkdagen na het persoonlijk onderhoud bereikt, betekent de Commissaris-generaal de kopie van de

notities van het persoonlijk onderhoud aan de verzoeker om internationale bescherming of aan zijn

advocaat alvorens een beslissing in verband met het verzoek om internationale bescherming te nemen.

De kopie van de notities wordt door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

betekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 51/2.

§ 3. De verzoeker om internationale bescherming of zijn advocaat kan aan de Commissaris-generaal

voor de Vluchtelingen en de Staatlozen opmerkingen bezorgen over de kopie van de notities van het

persoonlijk onderhoud.

Deze opmerkingen worden schriftelijk in de proceduretaal aan de Commissaris-generaal meegedeeld.

De Commissaris-generaal onderzoekt deze opmerkingen alvorens een beslissing te nemen in verband

met het verzoek om internationale bescherming, voor zover :

1° de aanvraag van een kopie bedoeld in paragraaf 2 de Commissaris-generaal bereikt binnen twee

werkdagen na het persoonlijk onderhoud, en

2° de opmerkingen de Commissaris-generaal bereiken binnen acht werkdagen na de betekening van de

kopie van de notities van het persoonlijk onderhoud aan de verzoeker om internationale bescherming of

aan zijn advocaat.

Als de cumulatieve voorwaarden bedoeld in het derde lid niet vervuld zijn, onderzoekt de Commissaris-

generaal de meegedeelde opmerkingen op voorwaarde dat deze hem ten laatste de werkdag vóór het

nemen van de beslissing betreffende het verzoek om internationale bescherming bereiken.

De verzoeker om internationale bescherming, wordt geacht in te stemmen met de inhoud van de notities

van het persoonlijk onderhoud wanneer op de werkdag vóór het nemen van de beslissing in verband

met het verzoek om internationale bescherming, geen enkele opmerking de Commissaris-generaal heeft

bereikt. Als de opmerkingen die de Commissaris-generaal in voorkomend geval hebben bereikt, slechts

betrekking hebben op een deel van de inhoud van de notities van het persoonlijk onderhoud, wordt de

verzoeker om internationale bescherming geacht in te stemmen met de rest van de inhoud van de

notities.

§ 4. Wanneer de artikelen 57/6, § 2, 57/6, § 3, 57/6/1, § 1 of 57/6/4 worden toegepast, kan een kopie

van de notities van het persoonlijk onderhoud worden betekend op hetzelfde ogenblik als de betekening

van de beslissing in verband met het verzoek om internationale bescherming.”

2.4.5. Uit het administratief dossier blijkt dat artikel 57/5quater, § 4 van de Vreemdelingenwet werd

toegepast en de notities van het persoonlijk onderhoud werden betekend op hetzelfde ogenblik als de

betekening van de bestreden beslissing. Het betrof een verzoek om internationale bescherming dat bij

voorrang werd beslist in de zin van artikel 57/6, § 2 van de Vreemdelingenwet.

2.4.6. Verzoeker geeft in zijn verzoekschrift niet aan welke stukken er ontbraken om een verweer tegen

de motivering van de bestreden beslissing - gebaseerd op de verklaringen van verzoeker zoals

neergeschreven in de notities van het persoonlijk onderhoud - te voeren.

2.4.7. Ten slotte merkt de Raad nog op dat de oproeping van 12 december 2018, waarbij verzoeker

opgeroepen wordt om te verschijnen op de zitting van 14 december 2018, aangeeft dat het dossier kan

worden geraadpleegd “elke werkdag van 9 tot 16 uur (behalve zaterdag) en dit tot op de dag vóór de

terechtzitting”.
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Ter terechtzitting gevraagd of verzoeker lopende de procedure bij de Raad om de inzage van het

administratief dossier heeft gevraagd, antwoordt hij ontkennend. Verzoeker heeft aldus, hoewel hij

daartoe de gelegenheid had, verzaakt aan de mogelijkheid te gepasten tijde inzage te krijgen in het

administratief dossier. Ook werd vastgesteld dat verzoeker voor de ter terechtzitting het dossier niet

heeft ingezien terwijl dit beschikbaar was. Verzoekende partij herhaalde met aandrang ter terechtzitting

dat hij niet heeft kunnen nagaan of er informatie werd toegevoegd aan het administratief dossier.

Verzoekers advocaat stelt dat hij wil nagaan of er een eventuele mogelijkheid tot bescherming in

Marokko aanwezig is. De zitting wordt te dien einde geschorst.

2.5. Aangaande de vluchtelingenstatus

2.5.1. Verzoeker verklaart niet te kunnen terugkeren naar Marokko uit vrees voor problemen met de

familie van zijn ex-vriendin B., omdat hij er geen werk vond en omdat hij in België een partner en kind

heeft.

2.5.2. De door verzoeker aangehaalde motieven zijn echter louter van interpersoonlijke, socio-

economische en familiale aard en vallen derhalve niet onder de criteria van het Internationaal Verdrag

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

van 26 juni 1953 (hierna: Vluchtelingenverdrag), zijnde ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een

bepaalde sociale groep of politieke overtuiging.

2.5.3. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in de

zin van artikel 1, A (2) van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen,

ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953, in aanmerking worden

genomen.

2.6. Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus

2.6.1. Verzoeker beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op dezelfde

elementen als voor de vluchtelingenstatus.

2.6.2. Verzoeker verklaarde Marokko in oktober 2015 te hebben verlaten omwille van problemen met de

familie van een meisje met wie hij een geheime relatie had, en omdat hij er geen werk vond (vragenlijst

DVZ, punten 3.5, 3.7; notities persoonlijk onderhoud van 1 oktober 2018, ofwel gehoorverslag (hierna:

notities), p. 3, 11). Indien verzoeker inderdaad om beschermingsredenen naar België kwam dan kon

verwacht worden dat hij hierom meteen verzocht. Verzoeker heeft pas drie jaar na aankomst in België

een verzoek om internationale bescherming ingediend en dit zonder pertinente verklaring. De

laattijdigheid van zijn verzoek om internationale bescherming doet dan ook ernstig afbreuk aan de

geloofwaardigheid, minstens de ernst van de beweerde problemen. Dit klemt te meer nu verzoeker stelt

dat hij eerder andere manieren probeerde om verblijfsdocumenten te verkrijgen, zoals een huwelijk met

zijn vriendin alsook het maken van een kind met haar (notities, p. 14), kan zijn nood aan bescherming

slechts ondergraven. Verzoeker had nochtans de bijstand van een advocaat in België nu hij het

voorwerp was van enkele strafzaken (notities p. 6). Op 22 april 2018 verklaarde verzoeker tijdens een

politiecontrole nog dat hij in België was omdat het een kalm land zonder oorlog was, maar maakte hij

geen melding van enige persoonlijke problemen in Marokko (“formulaire confirmant l’audition d’un

étranger”, vraag 1). Hij erkende zelf dat hij uiteindelijk slechts een verzoek om internationale

bescherming indiende om zijn nakende repatriëring te vermijden (notities p. 14).

2.6.3. De bestreden beslissing stelt nog dat “geen enkel geloof kan worden gehecht aan uw verklaringen

over de problemen die u zou hebben gehad met de familie van het meisje met wie u een relatie had, laat

staan aan de relatie zelf”. Immers i) verzoeker kende de volledige naam van het meisje niet (notities, p.

12, 14); ii) verzoeker wist niets te vertellen over het lot van het meisje na zijn vertrek, wat op zijn minst

wijst op een ernstige desinteresse in de ‘oorzaak’ van zijn beweerde problemen (vragenlijst DVZ, punt

3.5; notities, p. 14). Verzoeker kan dan ook bezwaarlijk menen dat hij omwille van een meisje is

vertrokken uit Marokko. Waar de bestreden beslissing stelt dat verzoeker ook niet eenduidig kan stellen

hoe en wanneer hij het meisje ontmoette, wijst er verder op dat verzoeker geen echte band met haar

had. Het kan dan ook niet overtuigen dat verzoeker problemen kreeg omwille van een geheime relatie.

In dezelfde lijn kan het evenmin verbazen dat verzoeker de personen die hij vreesde niet kan benoemen

terwijl het de broers van zijn vriendin betroffen, noch dat hij niet kon stellen waarom hij hen vreesde

tenzij dat hij tegen de gewoontes of de religie, inging (notities, p. 13), wat verzoekers advocaat ter

terechtzitting herhaalt.
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Verzoeker blijft na een verblijf van drie jaar in België nog geheel onbekend met de oorzaak en de

eventuele gevolgen van zijn problemen in Marokko. De commissaris-generaal stelt dan ook terecht dat

uit “het geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt dan ook dat uw hele asielrelaas bedrieglijk is en u

er enkel op uit bent uw verblijf hier te verlengen, niets meer en niets minder”.

2.6.4. Uit het administratief dossier blijkt voorts dat verzoeker na zijn vertrek uit Marokko in 2015 een

“extrait d’acte de naissance” van 9 september 2016 en een “certificat de celibat” van 8 september 2016

uitgereikt werd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Marokko. Uit zijn verklaringen volgt

tevens dat verzoeker vanuit België bij het consulaat een nieuwe Marokkaanse identiteitskaart en een

nieuw Marokkaans paspoort aangevraagd en gekregen heeft (notities, p. 4). Verzoekers vrijwillige

contacten met de Marokkaanse autoriteiten vanuit België en het feit dat ze hem verschillende

documenten uitreikten, wijst erop dat hij deze overheid geenszins vreest of dient te vrezen. Evenmin kan

een dergelijke gang van zaken aantonen dat de Marokkaanse staat geen bescherming zou kunnen of

willen bieden bij eventuele problemen in Marokko.

2.6.5. Verzoekers economische problemen of zijn verloofde en kind in België kunnen geen internationale

bescherming rechtvaardigen. Bovendien brengt een relatie als niet-Belg zonder verblijfsvergunning met

zich mee dat verzoeker een gezinshereniging op reguliere wijze aanvraagt, tenzij verzoeker deze relatie

in het land van herkomst verderzet indien zijn partner hiertoe bereid is.

2.6.6. Gelet op voorgaande vaststellingen blijkt noch uit zijn verklaringen noch uit de andere elementen

van het dossier dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.

2.6.7. Verzoeker voert tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat

hij in geval van een terugkeer naar Marokko 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.

2.7. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.

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

te besluiten dat verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

aantoont.

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

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

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

onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor

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

het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien december tweeduizend achttien

door:

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

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT K. DECLERCK


