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nr. 272 527 van 10 mei 2022

in de zaak RvV X / XI

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. VAN DER MAELEN

Guilleminlaan 35/1

9500 GERAARDSBERGEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE XIE KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 2 april 2021 heeft

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

22 maart 2021.

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 4 maart 2022 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 april 2022.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken H. CALIKOGLU .

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. DEWIT, die loco advocaat A. VAN DER MAELEN verschijnt

voor de verzoekende partij en van attaché E. GUSSÉ, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekster dient op 5 oktober 2018 een eerste verzoek om internationale bescherming in. Zij wordt

op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: het CGVS) gehoord op

21 oktober 2020.

1.2. Op 21 januari 2021 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna:

de commissaris-generaal) een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering van

de subsidiaire beschermingsstatus.

1.3. Op 22 februari 2021 dient verzoekster een volgend verzoek om internationale bescherming in.

1.4. De commissaris-generaal verklaart dit huidig volgend verzoek op 22 maart 2021 niet-ontvankelijk.
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Dit is de bestreden beslissing die luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Marokkaanse nationaliteit te hebben en een moslima van Berberse origine te zijn. U

bent afkomstig uit Taraoudannt. Uw ouders overleden toen u nog heel jong was en u groeide op bij uw

‘tante’ en haar echtgenoot. U weet evenwel niet zeker of zij wel echt uw tante was. U werd er al slaaf

behandeld, werd geslagen en kreeg amper eten. Vanaf uw 18-jarige leeftijd zou de man van uw ‘tante’ u

herhaaldelijk zijn beginnen lastigvallen. Hij randde u aan en probeerde u te verkrachten. In de zomer

van 2015 zou u effectief verkracht zijn door deze persoon, waarna u de woning van uw ‘tante’

ontvluchtte en naar Casablanca trok. U werkte er afwisselend als schoonmaakster bij mensen thuis of in

cafés en overnachtte bij uw ‘werkgevers’ of op straat. In februari 2017 zou u, middels de hulp van een

Marokkaanse vrouw met de Deense nationaliteit die u leerde kennen in één van de cafés waar u werkte,

Marokko verlaten hebben op zoek naar een beter leven. U reisde naar Denemarken waar u hoopte een

echtgenoot te vinden. Begin 2018 leerde u in Denemarken S. M. (OV 8.707.763), een Palestijn

afkomstig uit Gaza, kennen. Op 14 april 2018 huwden jullie religieus in een moskee in Denemarken. Op

3 oktober 2018 reisde u vanuit Denemarken naar België. Uw partner had reeds eerder Denemarken

verlaten en op 21 september 2018 in België een eerste keer om internationale bescherming verzocht.

Op 5 oktober 2018 verzocht ook u een eerste keer om internationale bescherming bij de Belgische

asielinstanties. Op 7 oktober 2019 beviel u hier van een dochtertje, I. S..

U verklaarde Marokko te hebben verlaten omwille van de slechte levensomstandigheden. U stelde niet

naar Marokko te kunnen terugkeren omdat men er neerkijkt op vrouwen, u geen diploma heeft en er niet

zal kunnen leven. U wees er ook op dat u thans een man en dochtertje in België heeft en u vreesde dat

hetgeen u in Marokko overkwam ook uw dochtertje zou kunnen overkomen.

Ter staving van uw eerste verzoek legde u de Belgische geboorteakte neer van uw dochtertje I..

Op 25 januari 2021 besliste de Commissaris-generaal tot de weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. U diende geen beroep in tegen deze beslissing. Ook

in hoofde van M. S. besliste de Commissaris-generaal op 25 januari 2021 tot een weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Hij diende evenmin beroep in

tegen deze beslissing.

Zonder het Belgische grondgebied te verlaten, verzocht u op 22 februari 2021 een tweede keer om

internationale bescherming. U haalde aan dat u op 5 maart 2021 naar de Marokkaanse consulaat bent

gegaan voor een aanvraag ivm. de nationaliteit van uw dochtertje. U wilt uw dochtertje inschrijven op

naam van uw partner. U heeft bij het consulaat een document gekregen waarin staat aangegeven dat

kinderen de nationaliteit van de vader moeten behouden, i.c. de Palestijnse nationaliteit en niet de

Marokkaanse. U verwijst verder nogmaals naar de motieven die u reeds eerder aanhaalde in het kader

van uw eerste verzoek en herhaalt nogmaals dat u niet terug kan naar Marokko daar u er niemand heeft

en nergens terecht kan. U haalt tot slot aan last te hebben van hypertensie en een oogprobleem te

hebben. U legt geen documenten voor ter staving van uw tweede verzoek.

Uw (beweerde) partner, M. S., verzocht op dezelfde dag als u eveneens een tweede keer om

internationale bescherming.

B. Motivering

Wat betreft de beoordeling in toepassing van artikel 48/9 van de Vreemdelingenwet, moet vooreerst

worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal naar aanleiding van uw eerste verzoek om

internationale bescherming géén bijzondere procedurele noden in uw hoofde heeft kunnen vaststellen

die het nemen van bepaalde specifieke steunmaatregelen rechtvaardigen.

U haalde weliswaar aan last te hebben van hypertensie en oogproblemen te hebben en in april hierrond

een afspraak te hebben bij de dokter, doch u komt hier niet verder dan het uiten van loutere beweringen.

Hoe dan ook, u toont niet aan noch verduidelijkt dat, dan wel op welke wijze, deze medische problemen

van invloed zouden zijn op het standaardprocedureverloop.

Op grond van het geheel van de gegevens die actueel in uw administratief dossier voorhanden zijn, kan

worden vastgesteld dat er zich géén bijkomende elementen aandienen noch door u worden aangereikt

die hier een ander licht op werpen.

Bijgevolg blijft de vorige beoordeling onverkort gelden en kan er in het kader van onderhavige procedure

redelijkerwijze worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden en dat u in de gegeven

omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Na onderzoek van alle stukken aanwezig in uw administratief dossier, dient vastgesteld te worden dat

uw verzoek niet-ontvankelijk moet verklaard worden.

In overeenstemming met artikel 57/6/2, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet, onderzoekt de

Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in geval van een volgend verzoek bij

voorrang of er nieuwe elementen of feiten aan de orde zijn, of door de verzoeker zijn voorgelegd, die de
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kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3

of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan dergelijke

elementen, verklaart de Commissaris-generaal het verzoek niet-ontvankelijk.

Uit uw verklaringen blijkt dat u uw tweede verzoek integraal steunt op dezelfde motieven als deze die u

reeds aanhaalde in het kader van uw eerste verzoek. U verwijst opnieuw naar de moeilijke

levensomstandigheden die u kende in Marokko, het feit dat u er niemand meer heeft en dat vrouwen er

geen rechten hebben. U haalt voorts ook opnieuw aan dat u een relatie heeft met een Palestijnse man

en dat jullie samen een dochtertje hebben. U kan voor uw dochtertje de Marokkaanse nationaliteit niet

verkrijgen.

Dient allereerst te worden opgemerkt dat uw eerste verzoek door de Commissaris-generaal werd

afgesloten met een weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus en dit gezien (i) uw onvermogen enig tastbaar en overtuigend begin van bewijs

voor te leggen aangaande uw identiteit en uw nalatigheid enige poging te ondernemen ten einde (een)

dergelijk(e) stavingsstuk(ken) te bekomen, (ii) u geen elementen aanbracht waaruit blijkt dat u Marokko

omwille van het bestaan van een nood aan internationale bescherming heeft verlaten, (iii) er ernstige

vragen konden gesteld worden bij de waarachtigheid, minstens de oprechtheid, van uw relatie met M. S.

en (iv) er aldus niet zonder meer kon worden aangenomen dat uw dochtertje dan ook de biologische

dochter is van M. S.. Verder werd er nog op gewezen dat uit de beschikbare informatie ook blijkt (v) dat

u, voor zover het zou vaststaan dat M. S. wél de biologische vader is van uw dochter, in Marokko de

mogelijkheid heeft om de afstamming van de biologische vader te laten vastleggen, (vi) als Marokkaans

staatsburger hoe dan ook de mogelijkheid heeft om voor uw dochtertje de Marokkaanse nationaliteit te

verkrijgen en (vi) zelfs als alleenstaande vrouw in Marokko met uw dochtertje terecht kan bij

verschillende organisaties voor hulp en bijstand. De exacte motieven en informatie op grond waarvan de

Commissaris-generaal tot deze bevindingen kon komen staan duidelijk en afdoende weergegeven in de

beslissing genomen in uw hoofde in het kader van uw eerste verzoek. U diende geen beroep in tegen

deze beslissing.

Hiermee rekening houdende mag het duidelijk zijn dat het thans louter herhalen van de eerder door u

aangehaalde elementen, zonder de minste poging de motivering van de Commissaris-generaal zoals

weergegeven in de weigeringsbeslissing genomen in kader van uw eerste verzoek in concreto te

weerleggen, geenszins kan volstaan om de eerdere appreciatie in een ander licht te plaatsen.

U stelt thans dat u naar het Marokkaans consulaat ging voor een aanvraag ivm. de nationaliteit van uw

dochter. Echter, dit betreft een loutere bewering die u op geen enkele manier staaft. Uw partner zou dit

document wel hebben. Los van het feit dat reeds in het kader van uw eerste verzoek werd geoordeeld

dat de geloofwaardigheid, minstens de oprechtheid, van uw relatie met deze persoon in vraag kan

worden gesteld, kan geenszins worden ingezien waarom u niet in de mogelijkheid zou geweest zijn

eveneens (een kopie) van dit document voor te leggen in het kader van uw tweede verzoek. Het mag

duidelijk zijn dat de Commissaris-generaal niet kan oordelen over stukken die hem niet worden

voorgelegd. Dient hier bijkomend nog te worden aan toegevoegd dat ook uw (beweerde) partner het

betreffende document niet heeft voorgelegd bij de DVZ in het kader van zijn tweede verzoek, dit in

tegenstelling tot uw bewering dat hij het wel had. Hij verklaarde ten aanzien van de DVZ dat hij het

document opstuurde naar een vertaler en het derhalve niet had op het moment van zijn interview bij de

DVZ. Hij zou het document later nasturen (zie verklaringen M. S. DVZ 2de VIB, vraag 18 in

administratief dossier). Tot op heden werd dit document noch enig ander bewijs die uw beweringen zou

kunnen staven, voorgelegd.

Kan voorts nog worden opgemerkt dat u verklaart dat u op 5 maart 2021 naar het consulaat bent

gegaan. U haalt het feit dat u daar een document kreeg waarin zou staan dat uw dochtertje de

nationaliteit van de papa moet volgen aan als hoofdreden voor uw tweede verzoek. Echter, u verzocht

reeds op 22 februari 2021 een tweede keer om internationale bescherming, dus vóór uw (vermeende)

bezoek aan het consulaat. Het is overigens wel opmerkelijk dat u noch uw (beweerde) partner op het

moment dat jullie in het kader van jullie tweede verzoek werden geïnterviewd bij de DVZ niet bij machte

waren dit relevante stuk voor te leggen, temeer daar u uw volledige tweede verzoek nét op dit ene

element steunt.

Wat ook mag verbazen is dat u thans wel naar het consulaat zou gestapt zijn terwijl dit voordien niet

mogelijk bleek. Nochtans opperde de ‘protection officer’ (PO) deze mogelijkheid tijdens uw persoonlijk

onderhoud in het kader van uw eerste verzoek met het oog op het bekomen van enig tastbaar en

overtuigend begin van bewijs aangaande uw identiteit. U gaf hieraan geen gevolg.

In dezelfde lijn kan worden opgemerkt dat geenszins kan worden ingezien waarom u, indien u zich dan

nu uiteindelijk toch tot het consulaat zou gewend hebben, nog steeds niet in de mogelijkheid verkeert

enig tastbaar en overtuigend begin van bewijs aangaande uw identiteit voor te leggen. Ondanks dat u

hier in het kader van uw eerste verzoek naar werd gevraagd, blijkt uit niets dat u hiertoe vooralsnog

enige poging ondernam. Dit is niet ernstig.
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Rekening houdende met het geheel van bovenstaande bevindingen moet dan ook worden besloten dat

u weerom geen elementen heeft aangebracht op grond waarvan kan worden besloten tot het bestaan

van een nood aan internationale bescherming.

Het tweede verzoek van uw (beweerde) partner M. S. is nog hangende.

Gelet op voorgaande, brengt u geen nieuwe elementen of feiten aan die de kans aanzienlijk groter

maken dat u voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in

de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Evenmin beschikt het CGVS over dergelijke elementen.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, verklaar ik uw verzoek om internationale bescherming niet-

ontvankelijk in de zin van artikel 57/6/2, § 1 van de Vreemdelingenwet.

Ik vestig uw aandacht op het feit dat tegen deze beslissing een schorsend beroep kan worden ingediend

overeenkomstig artikel 39/70, 1e lid van de Vreemdelingenwet.

Dit beroep dient te worden ingediend binnen een termijn van 10 dagen na de kennisgeving van de

beslissing.

Indien u zich echter op het ogenblik van uw aanvraag in een situatie van vasthouding of detentie bevond

of ter beschikking was gesteld van de regering dient het beroep ingediend te worden binnen een termijn

van 5 dagen na de kennisgeving van de beslissing ( artikel 39/57, § 1, 2e lid, 3° van de

Vreemdelingenwet samen gelezen met artikel 74/8 of 74/9 van dezelfde wet).

Ik breng de minister en zijn gemachtigde ervan op de hoogte dat er, in het licht van de voorgaande

vaststellingen en rekening houdend met alle relevante feiten in verband met de verzoeken om

internationale bescherming van betrokkene en met het volledige administratieve dossier, geen element

bestaat waaruit kan blijken dat een verwijdering of terugdrijving van betrokkene naar zijn land van

nationaliteit of van gewoonlijk verblijf het nonrefoulementbeginsel zou schenden in het licht van de

artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Het verzoekschrift

Verzoekster voert gespreid over vier middelen de schending aan van de rechten van verdediging, van

artikel 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), van artikel 3 van de wet

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet

van 29 juli 1991), van de formele en materiële motiveringsplicht, van artikel 33 van het Verdrag van

Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen, goedgekeurd bij de wet van 26 juni

1953 (hierna: het Vluchtelingenverdrag), van de artikelen 2, 3 en 5 van het Europees Verdrag tot

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: het EVRM), van het

redelijkheidsbeginsel en van de zorgvuldigheidsplicht.

Verzoekster geeft aan niet akkoord te gaan met de weigeringsmotieven van de bestreden beslissing en

tracht deze te weerleggen.

Onder het eerste middel gaat zij in op de vaststelling dat zij geen nieuwe feiten heeft aangebracht.

Verzoekster verbaast zich over het feit dat ze niet de nodige tijd heeft gehad om de nodige documenten

neer te leggen die haar nieuwe stellingen kracht bijzetten daar zeer kort na het interview er reeds een

beslissing werd genomen. Ze wijst in dit verband op de nieuwe documenten die zij thans heeft

toegevoegd aan haar verzoekschrift.

Verzoekster betoogt voorts dat de weergave van de feiten door de commissaris-generaal nogal erg

beknopt en sec is, met weglating van belangrijke details. Ten eerste stelt het CGVS volgens verzoekster

dat ze op geen manier haar identiteit kon aantonen. Verzoekster voert aan dat dit zeer vreemd en

compleet fout is aangezien verzoekster beschikt over een Marokkaans paspoort. Verder wordt er

herhaaldelijk gesteld door verweerder dat de relatie tussen verzoekster en haar man twijfelachtig zou

zijn en er geen stukken zouden zijn die aantonen dat de relatie tussen beide waar zou zijn hetgeen

verzoekster “zeer choquerend” vindt gezien haar echtgenoot duidelijk vermeld staat op de geboorteakte

van hun kind. Verzoekster ziet dit als een poging van het CGVS om haar dossier en dat van haar man te

scheiden en op die manier de verantwoordelijkheid van zich af te schuiven.

Verzoekster betoogt verder dat het in die zin zeer vreemd is dat er reeds een negatieve beslissing werd

genomen terwijl het dossier van haar partner nog hangende is.

Verzoekster gaat nog in op het motief dat zij in Marokko voldoende steun zou ontvangen waarover zij

stelt dat niet wordt aangetoond op welke manier dit kan gebeuren en evenmin wordt verwezen naar
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specifieke diensten die haar de nodige hulp zouden moeten bieden. Het CGVS beperkt zich volgens

verzoekster tot het stellen dat er verschillende organisaties zijn zonder te specifiëren welke deze zijn en

op welke manier ze hulp kunnen bieden.

Er wordt voorts in het tweede middel betoogd dat het huidig verzoek wordt afgewezen zonder enig

verder onderzoek doordat het CGVS zonder meer de vorige aanvraag heeft verworpen.

Verzoekster geeft aan dat er geen onderzoek werd gevoerd naar haar persoonlijke situatie en dat er niet

wordt gespecifieerd op welke manier zij hulp zou kunnen ontvangen in Marokko.

Vervolgens wordt aangevoerd dat er geen rekening wordt gehouden met haar huwelijk met haar

echtgenoot, een relatie dat vaststaat en niet te betwisten valt. Het terugsturen van verzoekster naar

Marokko zou neerkomen op het scheiden van een gezin. Het feit dat het CGVS niet op de hoogte is van

het vaststaand huwelijk getuigt volgens verzoekster van een gebrek aan onderzoek, laat staan dat het

CGVS dan met zekerheid kan zeggen dat verzoekster een degelijke behandeling kan genieten in

Marokko, zeker gezien haar persoonlijk verhaal en achtergrond.

In wat wordt aangeduid als het derde middel, voert verzoekster aan dat zij bij een terugkeer - onafgezien

van het gevaar dat in Marokko nog steeds bestaat - onmiskenbaar een probleem zal hebben met de

levensomstandigheden die ze ontvluchtte.

In haar vierde middel betoogt verzoekster dat ze steeds haar motieven om een asielaanvraag in te

dienen, klaar en duidelijk heeft gesteld. Ze meent dat het CGVS haar aanvraag zomaar heeft verworpen

om reden van onontvankelijkheid wegens een vermeend gebrek aan nieuwe feiten. Verzoekster stelt dat

indien er een zorgvuldig onderzoek was voorafgegaan aan de bestreden beslissing het dan nooit zou

geleid hebben tot de weigering van de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling. Er wordt

vervolgd dat een dergelijk onderzoek eveneens had kunnen bevestigen wat er met verzoekster werkelijk

is gebeurd en dat zij nog steeds alle redenen had en heeft om te geloven in het feit dat er gevaar

bestaat dat de regels zoals vervat in het Vluchtelingenverdrag aldaar geschonden werden en worden.

Verzoekster stelt verder nog niet akkoord te zijn met verweerders oordeel dat uit de door haar

aangehaalde feiten niet zou blijken dat zij haar land van herkomst verlaten heeft uit een gegronde vrees

voor vervolging, terwijl zij tijdens haar interview steeds zeer duidelijk heeft aangegeven dat er wel

degelijk een maatschappelijk aspect gelegen is aan de problematiek die haar treft.

Verzoekster heeft de stellige indruk dat het CGVS de zaken lijkt te willen manipuleren door doelbewust

enkel die informatie te gebruiken die haar het best uitkomt en stelt zich de vraag in hoeverre dergelijke

behandeling van een asieldossier nog correct, objectief en rechtvaardig kan zijn.

Ten slotte wordt benadrukt dat verzoekster zichzelf en haar gezin in veiligheid wilt brengen, in de

wetenschap dat zij bijzonder groot gevaar loopt indien zij naar Marokko zou moeten terugkeren en

verplicht wordt er te verblijven.

2.2. Stukken

Ter staving van het verzoekschrift worden volgende documenten toegevoegd:

- verzoeksters paspoort en Marokkaanse identiteitskaart;

- de geboorteakte van verzoeksters dochter;

- een attest van gezinssamenstelling.

2.3. Beoordeling

2.3.1. Voorafgaand

Inzake beroepen tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen 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 rechtsplegingsdossier. 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 een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer 2005-2006, 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 verzoekster daarop. Hij dient

verder niet op elk aangevoerd argument in te gaan.

De Raad is het enige rechtscollege dat bevoegd is om kennis te nemen van de beroepen ingediend

tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. In
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toepassing van de richtlijn 2011/95/EU, moet de Raad zijn bevoegdheid uitoefenen op een wijze die

tegemoet komt aan de verplichting om “een daadwerkelijk rechtsmiddel bij een rechterlijke instantie” te

voorzien in de zin van artikel 46 van de richtlijn 2013/32/EU. Hieruit volgt dat wanneer de Raad een

beroep onderzoekt dat werd ingediend op basis van artikel 39/2, § 1 van de Vreemdelingenwet, hij

gehouden is de wet uit te leggen op een manier die conform is aan de vereisten van een volledig en ex

nunc onderzoek die voortvloeien uit artikel 46, § 3 van de richtlijn 2013/32/EU.

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

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet 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, alsook met

de door de verzoekster overgelegde documenten en afgelegde verklaringen. Consistentie, voldoende

detaillering en specificiteit alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de

geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld, rekening houdend met de individuele

omstandigheden van de betrokken verzoekster. 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 verzoekster bepaalde aspecten van haar verklaringen niet staaft met schriftelijke of

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

bevestiging behoeven indien is voldaan aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

“a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;

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

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

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

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

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij

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

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.”

2.3.2. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen, heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing

te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de

middelen die het recht hem verschaft. De motieven die aan de bestreden beslissing ten grondslag

liggen, kunnen op eenvoudige wijze in deze beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat

verzoekster deze motieven kent en aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de

formele motiveringsplicht in casu bereikt.

Waar de schending van de materiële motiveringsplicht wordt aangevoerd wordt erop gewezen dat de

materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, inhoudt dat de bestreden beslissing

moet steunen op motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter

verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen worden genomen.

2.3.3. De bestreden beslissing steunt op artikel 57/6/2, § 1 van de Vreemdelingenwet dat bepaalt als

volgt:

“§ 1. Na ontvangst van het volgend verzoek dat door de minister of diens gemachtigde werd

overgezonden op grond van artikel 51/8, onderzoekt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en

de Staatlozen bij voorrang of er nieuwe elementen of feiten aan de orde zijn, of door de verzoeker zijn

voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker voor erkenning als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij

gebrek aan dergelijke elementen of feiten verklaart de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en

de Staatlozen het verzoek niet-ontvankelijk. In het andere geval, of indien de verzoeker voorheen enkel

het voorwerp heeft uitgemaakt van een beslissing tot beëindiging bij toepassing van artikel 57/6/5, § 1,

1°, 2°, 3°, 4° of 5° verklaart de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het

verzoek ontvankelijk.

Bij het in het eerste lid bedoelde onderzoek houdt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en

de Staatlozen in voorkomend geval rekening met het feit dat de verzoeker zonder geldige uitleg heeft
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nagelaten, tijdens de vorige procedure, in het bijzonder bij het aanwenden van het in artikel 39/2

bedoelde rechtsmiddel, de elementen te doen gelden die de indiening van zijn volgend verzoek

rechtvaardigen.”

Om een volgend verzoek om internationale bescherming ontvankelijk te kunnen verklaren, moeten er

bijgevolg nieuwe elementen aanwezig zijn die de kans aanzienlijk groter maken dat de verzoekster om

internationale bescherming in aanmerking komt voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3

van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van diezelfde wet.

De parlementaire voorbereiding van de wet van 8 mei 2013 tot wijziging van de wet van 15 december

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van

bepaalde andere categorieën van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, verduidelijkt dat deze kans onder meer aanzienlijk

groter wordt wanneer de verzoeker om internationale bescherming pertinente, geloofwaardige nieuwe

elementen aanreikt en terzelfder tijd aannemelijk maakt dat hij deze niet eerder kon aanbrengen. De

kans wordt daarentegen niet aanzienlijk groter wanneer de nieuw aangereikte elementen an sich

bijvoorbeeld niet bewijsvoerend voorkomen omdat de bijkomende verklaringen incoherent of

ongeloofwaardig zijn of wanneer de nieuwe stukken duidelijke inhoudelijke of vormelijke gebreken

vertonen. De kans wordt evenmin aanzienlijk groter wanneer de nieuwe elementen of bevindingen

bijvoorbeeld louter een aanvulling vormen van een situatie die voordien niet betwist, doch ongegrond

bevonden werd, slechts betrekking hebben op elementen die niet de essentie van een eerdere

weigeringsbeslissing uitmaken, een voortzetting vormen van een relaas dat op diverse wezenlijke

punten ongeloofwaardig werd bevonden, louter algemeen van aard zijn, geen verband leggen met de

individuele omstandigheden van de verzoeker om internationale bescherming en anderszins evenmin

aantonen dat de algemene situatie van aard is om een beschermingsstatus te wettigen (Parl.St. Kamer,

2012-2013, nr. 53 2555/001, 23-24).

De terminologische wijziging, ontvankelijkheid in plaats van inoverwegingneming -oud artikel 57/6/2 van

de Vreemdelingenwet sprak over het al dan niet in overweging nemen van een asielverzoek, daar waar

er in de huidige bepaling sprake is van het al dan niet ontvankelijk verklaren van het volgend verzoek

om internationale bescherming-, heeft geen enkele impact op de ratio legis die leidde tot de invoering

van oud artikel 57/6/2 door de wet van 8 mei 2013, noch op de draagwijdte van het onderzoek van de

commissaris-generaal (Parl.St. Kamer, 2016-2017, nr. 54 2548/001, 116).

2.3.4. Onderzoek van de nieuwe elementen

2.3.4.1. Verzoekster haalde in haar volgend verzoek om internationale bescherming aan dat zij op 5

maart 2021 naar het Marokkaanse consulaat is gegaan voor een aanvraag in verband met de

nationaliteit van haar dochtertje en haar dochtertje wilt inschrijven op naam van haar partner.

Verzoekster stelde bij het consulaat een document gekregen te hebben waarin staat aangegeven dat

kinderen de nationaliteit van de vader moeten behouden, i.c. de Palestijnse nationaliteit en niet de

Marokkaanse.

Verzoekster verwees verder nogmaals naar de motieven die zij reeds eerder aanhaalde in het kader van

haar eerste verzoek en herhaalde dat zij niet terug kan naar Marokko daar zij er niemand heeft en

nergens terecht kan.

Tot slot gaf ze aan last te hebben van hypertensie en een oogprobleem te hebben.

Verzoekster legde ter staving van haar tweede verzoek geen documenten neer.

De kernvraag is of deze elementen kunnen worden gekwalificeerd als nieuwe elementen die de kans

aanzienlijk groter maken dat verzoekster voor erkenning als vluchteling of voor de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus in aanmerking komt.

2.3.4.2. In de bestreden beslissing wordt op uitgebreide en omstandige wijze gemotiveerd dat het

volgend verzoek om internationale bescherming van verzoekster niet-ontvankelijk moet worden

verklaard omdat verzoekster geen nieuwe elementen of feiten aanbrengt die de kans aanzienlijk groter

maken dat zij voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt en dat het commissariaat-

generaal evenmin over dergelijke elementen beschikt.
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2.3.4.3. Na lezing van het administratief dossier besluit de Raad in navolging van de commissaris-

generaal dat verzoekster geen nieuwe elementen aanbrengt die de kans aanzienlijk groter maken dat zij

voor erkenning als vluchteling of voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt.

De Raad stelt vast dat verzoekster in voorliggend verzoekschrift geen overtuigende argumenten

bijbrengt die het geheel van motieven - die pertinent en draagkrachtig zijn, die steun vinden in het

administratief dossier en op grond waarvan terecht wordt besloten dat zij geen nieuwe elementen of

feiten heeft aangebracht - kunnen weerleggen of ontkrachten. Het komt verzoekster toe om voormelde

motieven van de bestreden beslissing aan de hand van concrete elementen en argumenten in een

ander daglicht te plaatsen, waartoe zij zoals hierna zal blijken echter in gebreke blijft.

2.3.4.4. Waar verzoekster verwijst naar de moeilijke levensomstandigheden in Marokko, naar het feit dat

ze er niemand meer heeft en dat vrouwen er geen rechten hebben evenals haar relatie met een

Palestijnse man en hun gemeenschappelijk kind aanhaalt die de Marokkaanse nationaliteit niet zou

kunnen verkrijgen, wijst de Raad op volgende overwegingen in de bestreden beslissing:

“Uit uw verklaringen blijkt dat u uw tweede verzoek integraal steunt op dezelfde motieven als deze die u

reeds aanhaalde in het kader van uw eerste verzoek. U verwijst opnieuw naar de moeilijke

levensomstandigheden die u kende in Marokko, het feit dat u er niemand meer heeft en dat vrouwen er

geen rechten hebben. U haalt voorts ook opnieuw aan dat u een relatie heeft met een Palestijnse man

en dat jullie samen een dochtertje hebben. U kan voor uw dochtertje de Marokkaanse nationaliteit niet

verkrijgen.

Dient allereerst te worden opgemerkt dat uw eerste verzoek door de Commissaris-generaal werd

afgesloten met een weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus en dit gezien (i) uw onvermogen enig tastbaar en overtuigend begin van bewijs

voor te leggen aangaande uw identiteit en uw nalatigheid enige poging te ondernemen ten einde (een)

dergelijk(e) stavingsstuk(ken) te bekomen, (ii) u geen elementen aanbracht waaruit blijkt dat u Marokko

omwille van het bestaan van een nood aan internationale bescherming heeft verlaten, (iii) er ernstige

vragen konden gesteld worden bij de waarachtigheid, minstens de oprechtheid, van uw relatie met M. S.

en (iv) er aldus niet zonder meer kon worden aangenomen dat uw dochtertje dan ook de biologische

dochter is van M. S.. Verder werd er nog op gewezen dat uit de beschikbare informatie ook blijkt (v) dat

u, voor zover het zou vaststaan dat M. S. wél de biologische vader is van uw dochter, in Marokko de

mogelijkheid heeft om de afstamming van de biologische vader te laten vastleggen, (vi) als Marokkaans

staatsburger hoe dan ook de mogelijkheid heeft om voor uw dochtertje de Marokkaanse nationaliteit te

verkrijgen en (vi) zelfs als alleenstaande vrouw in Marokko met uw dochtertje terecht kan bij

verschillende organisaties voor hulp en bijstand. De exacte motieven en informatie op grond waarvan de

Commissaris-generaal tot deze bevindingen kon komen staan duidelijk en afdoende weergegeven in de

beslissing genomen in uw hoofde in het kader van uw eerste verzoek. U diende geen beroep in tegen

deze beslissing.

Hiermee rekening houdende mag het duidelijk zijn dat het thans louter herhalen van de eerder door u

aangehaalde elementen, zonder de minste poging de motivering van de Commissaris-generaal zoals

weergegeven in de weigeringsbeslissing genomen in kader van uw eerste verzoek in concreto te

weerleggen, geenszins kan volstaan om de eerdere appreciatie in een ander licht te plaatsen.”

Verzoekster betoogt dat ze niet de nodige tijd heeft gehad om de nodige documenten voor te leggen

gezien er kort na het interview reeds een beslissing werd genomen. Door thans bij haar verzoekschrift

haar Marokkaans paspoort en identiteitskaart, de geboorteakte van haar dochter en een attest van

gezinssamenstelling toe te voegen toont verzoekster echter niet aan dat deze elementen kunnen

worden gekwalificeerd als nieuwe elementen die de kans aanzienlijk groter maken dat zij voor erkenning

als vluchteling of voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus in aanmerking komt.

De Raad merkt in de eerste plaats op dat verzoekster met haar betoog niet aantoont dat ze deze

documenten niet eerder kon aanbrengen. Verzoekster stelt dat ze niet de nodige tijd heeft gehad omdat

de huidige bestreden beslissing snel na haar gehoor werd genomen doch hiermee kan niet verklaard

worden waarom ze al deze documenten niet eerder kon aanvragen bij de bevoegde diensten en

voorleggen in het kader van haar eerste verzoek om internationale bescherming van 5 oktober 2018.

In de bestreden beslissing wordt overigens verder terecht opgemerkt dat het mag verbazen dat

verzoekster thans wel naar het consulaat zou gestapt zijn in verband met haar dochter terwijl dit

voordien niet mogelijk bleek hoewel deze mogelijkheid verzoekster reeds tijdens haar persoonlijk

onderhoud in het kader van haar eerste verzoek met het oog op het bekomen van enig tastbaar en

overtuigend begin van bewijs aangaande haar identiteit werd meegegeven waaraan zij echter geen

gevolg gaf. Daargelaten deze vaststelling moet er hoe dan ook op gewezen worden dat de commissaris-

generaal zich in het kader van het eerste verzoek er niet toe heeft beperkt te stellen dat verzoekster
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naliet haar Marokkaanse identiteit te staven. Uit de bestreden beslissing van 21 januari 2021, dat zich in

het administratief dossier bevindt en waartegen verzoekster geen beroep aantekende, blijkt

genoegzaam dat de commissaris-generaal verzoeksters vrees ten aanzien van Marokko verder heeft

onderzocht.

In het verzoekschrift wordt nog ingegaan op verzoeksters relatie en wordt benadrukt dat er ten onrechte

wordt gesteld dat deze relatie twijfelachtig zou zijn. Verzoekster gaat er echter aan voorbij dat in de

weigeringsbeslissing van 21 januari 2021, daargelaten of er vragen rijzen omtrent de oprechtheid van de

relatie, nog op goede gronden het volgende werd overwogen:

“Dit terzijde, ook al zou het vaststaan dat u thans hier een relatie heeft met een man van Palestijnse

origine, dan nog volstaat dit niet in uw hoofde te besluiten tot het bestaan van een gegronde vrees voor

vervolging, in de zin van Vluchtelingenconventie, dan wel een reëel risico op het lijden van ernstige

schade. De Commissaris-generaal dient zich in het kader van een verzoek om internationale

bescherming bovendien enkel over een eventuele nood aan internationale bescherming uit te spreken

doch niet over een verwijderingsmaatregel. Voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning op grond

van uw gezinssituatie hier dient u zich dan ook te wenden tot de hiertoe geëigende procedure.

Volledigheidshalve kan hier nog worden aan toegevoegd dat u geen redenen aanbracht waarom uw

partner niet met u zou meekunnen naar Marokko. U hiernaar gevraagd, haalde u enkel aan dat hij niet

houdt van Marokko. Andere redenen zijn er niet, zo vervolgde u (zie CGV p. 23)”.

Verzoekster kan thans ook niet dienstig opwerpen dat zij omwille van de bestreden beslissing zal

gescheiden worden van haar gezin nu de thans voorliggende beslissing geenszins een

verwijderingsmaatregel betreft. In dit verband kan nog gewezen worden op de bovenstaande pertinente

motieven hieromtrent opgenomen in de weigeringsbeslissing van 21 januari 2021 die zich in

administratief dossier bevindt.

Waar verzoekster bekritiseert dat er in haar hoofde reeds een negatieve beslissing wordt genomen

terwijl het dossier van haar partner nog hangend is, moet de Raad aanstippen dat verweerder dit ook

uitdrukkelijk heeft vermeld in de bestreden beslissing en dit gegeven niet uit het oog heeft verloren. De

Raad moet evenwel aanstippen dat elk verzoek individueel wordt onderzocht. Bovendien kan opgemerkt

worden dat het vluchtrelaas van verzoeksters partner niet gelieerd is aan dat van haar of omgekeerd nu

verzoekster zich beroept op een vrees ten aanzien van Marokko terwijl haar partner van Palestijnse

origine is, afkomstig uit Gaza en zich beroept op een ander vluchtrelaas (zie administratief dossier,

blauwe map met landeninformatie, verklaring volgend verzoek van verzoeksters partner van 9 maart

2021, punt 17 en 19). Ter terechtzitting wordt meegedeeld dat dit verzoek ondertussen werd afgesloten

en verzoeksters partner op 29 oktober 2021 werd erkend als vluchteling waarbij wordt benadrukt dat de

vrees werd onderzocht ten aanzien van de Westbank op basis van de eigen vluchtmotieven. Dit

gegeven kan dan ook geen afbreuk doen aan het voorgaande.

Verzoekster bekritiseert voorts dat het CGVS stelt dat zij in Marokko voldoende steun zou ontvangen

maar niet aantoont op welke manier dit kan gebeuren en er evenmin wordt verwezen naar specifieke

diensten die haar de nodige hulp zouden moeten bieden. Het CGVS beperkt zich volgens verzoekster

tot het stellen dat er verschillende organisaties zijn zonder te specifiëren welke deze zijn en op welke

manier ze hulp kunnen bieden. Verzoekster gaat er evenwel aan voorbij dat in de bestreden beslissing

beknopt wordt verwezen naar de weigeringsmotieven van de beslissing van 21 januari 2021 aangaande

haar eerste verzoek en dat na lezing van het administratief dossier genoegzaam blijkt dat in de

weigeringsbeslissing van 21 januari 2021 in concreto melding wordt gemaakt van een tiental

verenigingen en in het bijzonder wordt verwezen naar ASF. Ook wordt in voormelde

weigeringsbeslissing gewezen op een decreet van mei 2018 dat voorziet in het betalen van een

uitkering aan alleenstaande moeders die geen alimentatie krijgen.

Ten slotte dient met betrekking tot de aangehaalde levensomstandigheden in Marokko wederom

gewezen te worden op de beoordeling ervan in voormelde weigeringsbeslissng.

Met betrekking tot de reeds aangehaalde en beoordeelde elementen kan het dus volstaan te verwijzen

naar de beslissing van 21 januari 2021 tot weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus

In dit verband dient er nog op gewezen te worden dat waar verzoekster in wezen de eerdere beslissing

van het CGVS tracht te betwisten en te weerleggen, de Raad niet bevoegd is om naar aanleiding van de

beoordeling van het huidig volgend verzoek om internationale bescherming, de beslissing met
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betrekking tot verzoeksters vorig verzoek om internationale bescherming nogmaals te beoordelen in

beroep. De Raad bemerkt dat verzoekster heeft nagelaten deze eerdere beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus van 21 januari 2021 heeft

nagelaten aan te vechten zodat deze definitief aanwezig is in het rechtsverkeer en de Raad geen

uitspraak kan doen over de elementen die reeds in een beslissing met betrekking tot een eerder verzoek

werden beoordeeld en die als vaststaand moeten worden beschouwd, behoudens voor zover er kan

worden vastgesteld dat er een nieuw element aanwezig is in de zin van artikel 57/6/2 van de

Vreemdelingenwet, dat de kans minstens aanzienlijk vergroot dat verzoekster voor internationale

bescherming in aanmerking komt, quod non in casu.

Hoewel dit echter niet wegneemt dat de Raad bij de beoordeling van een volgend verzoek om

internationale bescherming rekening mag houden met alle feitelijke elementen, ook met elementen die

resulteren uit verklaringen die gedurende de behandeling van een vorig verzoek om internationale

bescherming zijn afgelegd, moet in casu het volgende aangestipt worden. Verzoekster blijft namelijk in

het kader van haar huidig volgend verzoek vasthouden aan haar asielrelaas zoals uiteengezet in haar

eerste verzoek om internationale bescherming en reikt thans slechts elementen aan die een voortzetting

vormen van een relaas dat ongeloofwaardig werd bevonden en waaruit geen nood aan internationale

bescherming is gebleken. Er moet opgemerkt worden dat het gegeven dat verzoekster naar aanleiding

van haar huidige verzoek louter bijkomende verklaringen aanhaalt die in het verlengde liggen van iets

dat op geen enkele wijze als geloofwaardig wordt beschouwd en waaruit geen gegronde

vervolgingsvrees of reel risico op ernstige schade is gebleken, niet van die aard zijn afbreuk te doen aan

het vastgestelde.

Dat verzoekster verder borduurt op hetzelfde relaas, voegt niets nieuws of wezenlijks toe aan haar

dossier.

2.3.4.5. Waar verzoekster thans verklaart dat zij naar het Marokkaans consulaat ging voor een aanvraag

in verband met de nationaliteit van haar dochter heeft de commissaris-generaal in de bestreden

beslissing met reden als volgt geoordeeld:

“Echter, dit betreft een loutere bewering die u op geen enkele manier staaft. Uw partner zou dit

document wel hebben. Los van het feit dat reeds in het kader van uw eerste verzoek werd geoordeeld

dat de geloofwaardigheid, minstens de oprechtheid, van uw relatie met deze persoon in vraag kan

worden gesteld, kan geenszins worden ingezien waarom u niet in de mogelijkheid zou geweest zijn

eveneens (een kopie) van dit document voor te leggen in het kader van uw tweede verzoek. Het mag

duidelijk zijn dat de Commissaris-generaal niet kan oordelen over stukken die hem niet worden

voorgelegd. Dient hier bijkomend nog te worden aan toegevoegd dat ook uw (beweerde) partner het

betreffende document niet heeft voorgelegd bij de DVZ in het kader van zijn tweede verzoek, dit in

tegenstelling tot uw bewering dat hij het wel had. Hij verklaarde ten aanzien van de DVZ dat hij het

document opstuurde naar een vertaler en het derhalve niet had op het moment van zijn interview bij de

DVZ. Hij zou het document later nasturen (zie verklaringen M. S. DVZ 2de VIB, vraag 18 in

administratief dossier). Tot op heden werd dit document noch enig ander bewijs die uw beweringen zou

kunnen staven, voorgelegd.

Kan voorts nog worden opgemerkt dat u verklaart dat u op 5 maart 2021 naar het consulaat bent

gegaan. U haalt het feit dat u daar een document kreeg waarin zou staan dat uw dochtertje de

nationaliteit van de papa moet volgen aan als hoofdreden voor uw tweede verzoek. Echter, u verzocht

reeds op 22 februari 2021 een tweede keer om internationale bescherming, dus vóór uw (vermeende)

bezoek aan het consulaat. Het is overigens wel opmerkelijk dat u noch uw (beweerde) partner op het

moment dat jullie in het kader van jullie tweede verzoek werden geïnterviewd bij de DVZ niet bij machte

waren dit relevante stuk voor te leggen, temeer daar u uw volledige tweede verzoek nét op dit ene

element steunt.

Wat ook mag verbazen is dat u thans wel naar het consulaat zou gestapt zijn terwijl dit voordien niet

mogelijk bleek. Nochtans opperde de ‘protection officer’ (PO) deze mogelijkheid tijdens uw persoonlijk

onderhoud in het kader van uw eerste verzoek met het oog op het bekomen van enig tastbaar en

overtuigend begin van bewijs aangaande uw identiteit. U gaf hieraan geen gevolg.

In dezelfde lijn kan worden opgemerkt dat geenszins kan worden ingezien waarom u, indien u zich dan

nu uiteindelijk toch tot het consulaat zou gewend hebben, nog steeds niet in de mogelijkheid verkeert

enig tastbaar en overtuigend begin van bewijs aangaande uw identiteit voor te leggen. Ondanks dat u

hier in het kader van uw eerste verzoek naar werd gevraagd, blijkt uit niets dat u hiertoe vooralsnog

enige poging ondernam. Dit is niet ernstig.”
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Deze motivering, die pertinent en correct is alsook steun vindt in het administratief dossier, wordt

ongemoeid gelaten zodat het bij gebrek aan een dienstig verweer integraal wordt overgenomen door de

Raad.

Tot slot wijst de Raad erop dat in de bestreden beslissing inzake verzoeksters voorgehouden

oogproblemen en hypertensie met reden het volgende wordt gemotiveerd:

“U haalde weliswaar aan last te hebben van hypertensie en oogproblemen te hebben en in april hierrond

een afspraak te hebben bij de dokter, doch u komt hier niet verder dan het uiten van loutere

beweringen.”

De Raad kan hieraan toevoegen dat verzoeksters medische problemen in principe geen verband

houden met de criteria bepaald in artikel 1, A (2) van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel

48/3 van de Vreemdelingenwet, noch met de criteria inzake subsidiaire bescherming vermeld in artikel

48/4 van de Vreemdelingenwet. zoals het Hof van Justitie reeds duidelijk oordeelde in de zaak M’bodj

(HvJ 18 december 2014 (GK), M’Bodj t. Belgische Staat, C-542/13, §§ 35-36, 40). Voor de beoordeling

van medische elementen dient immers een aanvraag voor een machtiging tot verblijf gericht te worden

aan de staatssecretaris van Asiel en Migratie of zijn gemachtigde op basis van artikel 9ter van de

Vreemdelingenwet. Daargelaten de vaststelling dat de medische problemen geenszins gestaafd

worden, toont verzoekster in casu geenszins aan dat zij omwille van haar gezondheidsproblemen zou

worden onderworpen aan vervolging of een ‘onmenselijke behandeling’ in de zin van artikel 48/4, § 2, b)

van de Vreemdelingenwet. Verzoekster brengt immers ook geen argumenten of elementen aan op basis

waarvan kan worden aangenomen dat haar op intentionele en gerichte wijze medische zorg zou worden

ontzegd of opzettelijk worden geweigerd.

Gelet op het voorgaande kunnen de voormelde aangehaalde elementen niet gekwalificeerd worden als

nieuwe elementen die de kans aanzienlijk groter maken dat verzoekster voor erkenning als vluchteling

in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel

48/4 van diezelfde wet in aanmerking komt.

2.3.5. Inzake de toepassing van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet wordt nog aangestipt dat

de subsidiaire beschermingsstatus niettemin kan worden verleend indien het aannemelijk is dat

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

vluchtrelaas waaruit geen nood aan internationale bescherming is gebleken.

Verzoekster toont evenwel niet aan dat er heden in Marokko een situatie heerst van willekeurig geweld

ingevolge een internationaal of binnenlands gewapend conflict die een ernstige bedreiging van haar

leven of haar persoon impliceert. In hoofde van verzoekster kan derhalve geen reëel risico op het lijden

van ernstige schade in de zin van het voormelde artikel 48/4 in aanmerking worden genomen.

Verzoekster toont gelet op het voormelde niet aan dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te

nemen dat zij bij een terugkeer naar haar 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. Alles samen genomen kan de Raad de commissaris-generaal bijtreden in het besluit dat er in dit

geval geen nieuwe elementen of feiten aan de orde zijn, of door verzoekster zijn voorgelegd, die de

kans aanzienlijk groter maken dat zij voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet of voor de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet in aanmerking komt.

2.3.7. Bijgevolg heeft de commissaris-generaal in de bestreden beslissing ten aanzien van verzoekster

terecht besloten tot de niet-ontvankelijkheid van haar volgend verzoek om internationale bescherming.

Een schending van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet blijkt niet.

2.3.8. Een verder onderzoek ten gronde in het kader van de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet alsook artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag, dringt zich niet meer op nu het

volgende verzoek terecht niet-ontvankelijk wordt verklaard. De aangevoerde schendingen zijn om deze

reden dan ook niet dienstig.

2.3.9. In zoverre verzoekster nog poneert dat de bestreden beslissing haar de facto verplicht terug te

keren naar Marokko zodat zij zal worden onderworpen aan behandelingen die ingaan tegen de rechten

van de mens (schending van de artikelen 2, 3 en 5, lid 1 van het EVRM), benadrukt de Raad dat de
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bevoegdheid van de commissaris-generaal in deze beperkt is tot het onderzoek naar de nood aan

internationale bescherming in de zin van de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.3.10. Artikel 33 (non-refoulement) van het Vluchtelingenverdrag houdt een verbod tot uitzetting in dat

enkel betrekking heeft op beslissingen op grond waarvan de vreemdeling die als vluchteling is erkend,

verplicht zou worden naar zijn land van herkomst terug te keren. Verzoekster is niet als vluchteling

erkend zodat dit artikel niet op haar van toepassing is en bijgevolg niet dienstig kan worden aangevoerd.

2.3.11. Uit het voorgaande blijkt dat verzoekster niet aannemelijk maakt dat de commissaris-generaal op

basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de bestreden beslissing is

gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht kan niet worden aangenomen.

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

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

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

2.3.13. 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 bij de Dienst

Vreemdelingenzaken de kans kreeg om haar verklaringen met betrekking tot de nieuwe elementen in

het kader van haar huidig (volgend) verzoek toe te lichten en nieuwe documenten voor te leggen. De

beslissing om de verzoek(st)er, die een volgend verzoek indient, al dan niet persoonlijk te horen,

behoort overeenkomstig artikel 57/5ter, § 2, 3° van de Vreemdelingenwet tot de soevereine

appreciatiebevoegdheid van de commissaris-generaal. 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 en op alle dienstige stukken. Op basis van deze gegevens werd geconcludeerd

dat verzoekster in het kader van haar volgend verzoek om internationale bescherming geen nieuwe

elementen aanbrengt die de kans aanzienlijk groter maken dat zij voor erkenning als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4

van dezelfde wet in aanmerking komt. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

heeft het (volgend) verzoek om internationale bescherming van verzoekster op een individuele wijze

beoordeeld en zijn beslissing genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de

zaak. Dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig tewerk is gegaan, kan derhalve niet worden

bijgetreden.

2.3.14. Uit wat voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over

de grond van het beroep zou kunnen oordelen. Verzoekster heeft evenmin aangetoond dat er een

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

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

zaak terug te zenden naar de commissaris-generaal.

De aangevoerde middelen zijn, in de mate dat ze ontvankelijk zijn, ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tien mei tweeduizend tweeëntwintig door:

mevr. H. CALIKOGLU, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. M. DENYS, griffier.

De griffier, De voorzitter,

M. DENYS H. CALIKOGLU


