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nr. 273 743 van 8 juni 2022

in de zaak RvV X / XI

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat T. BARTOS

Rue Sous-le-Château 13

4460 GRÂCE-HOLLOGNE

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 Jordaanse nationaliteit te zijn, op 16 maart 2022 heeft

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

14 februari 2022.

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 25 april 2022 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 mei 2022.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken H. CALIKOGLU.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat T. BARTOS 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. Verzoeker diende op 2 maart 2004 een eerste verzoek om internationale bescherming in onder de

naam Z. B. en verklaarde een Palestijn te zijn, afkomstig uit Ramallah op de Westelijke Jordaanoever.

1.2. Op 31 maart 2004 verklaarde de Dienst Vreemdelingenzaken voormeld verzoek onontvankelijk en

kreeg verzoeker een beslissing 26bis (weigering van verblijf) omdat zijn verzoek kennelijk ongegrond was.

1.3. Op 10 mei 2004 nam het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: het

CGVS) een bevestigende beslissing van weigering van verblijf.

1.4. Op 29 maart 2006 verwierp de Raad van State het beroep tegen voormelde beslissing bij arrest nr.

X.
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1.5. Verzoeker dient op 23 januari 2020 een verzoek om internationale bescherming in. Hij wordt gehoord

op het CGVS op 26 januari 2022.

1.6. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal)

neemt op 14 februari 2021 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U bent geboren op (…) 1977 in Kufranja, gelegen in het district Ajloun in Jordanië. U bent een Jordaans

staatsburger van Arabische origine en een soennitisch moslim.

Uw vader was destijds beroepsmilitair. Hij is omstreeks 2010 gestorven aan suikerziekte. Uw moeder

verblijft momenteel in de stad Ajloun, samen met het gezin van uw broer Mohammed die ook bij het

Jordaanse leger werkzaam was, maar nu thuis blijft vanwege ziekte. Ook uw broer Abdallah en uw zussen

K., Y., H., K., R. en R. zijn woonachtig in het district Ajloun. Uw broer E. woont in het district Irbid.

U hebt in Jordanië altijd in Kufranja gewoond. Omdat uw vader als beroepsmilitair niet veel verdiende,

werd u op uw 16de naar de militaire academie gestuurd zodat u de studiekosten van uw broers E. en

Abdallah kon helpen betalen. U hebt aldus op 3 september 1993 uw studies aan de artillerieschool in

Zarqa aangevat. Drie jaar later werd u als chauffeur aan een officier toegewezen. Tot het einde van uw

militaire loopbaan was u zijn chauffeur en bracht u hem van zijn woning in Mafraq naar zijn werk in Amman

en terug. Toen uw broers hun studies hadden afgerond, bent u uit het leger gestapt. Drie of vier maanden

later, eind 2003, hebt u Jordanië verlaten. U bent legaal vertrokken en met een Spaans Schengenvisum

naar Europa gereisd. U wou daarna niet meer naar Jordanië terugkeren omdat uw familie in zware

armoede leefde en u een toekomst wou opbouwen.

Op 2 maart 2004 diende u in België een eerste verzoek om internationale bescherming in onder de naam

Z. B. en verklaarde u een Palestijn te zijn, afkomstig uit Ramallah op de Westelijke Jordaanoever. Op 31

maart 2005 verklaarde de Dienst Vreemdelingenzaken uw verzoek onontvankelijk en kreeg u een

beslissing 26bis (weigering van verblijf) omdat uw verzoek kennelijk ongegrond was. Op 10 mei 2004 nam

het CGVS een bevestigende beslissing van weigering van verblijf omdat uw aanvraag bedrieglijk was. Er

kon immers geen geloof gehecht worden aan uw beweerde identiteit en afkomst uit Ramallah. Op 29

maart 2006 verwierp de Raad van State uw beroep in haar arrest nummer 157087.

U bleef in België en leerde een Belgische vrouw leren kennen met wie u bent gehuwd. Op 1 december

2008 werd u op basis van dit huwelijk in het bezit gesteld van een verblijfsvergunning. Jullie zijn echter

uiteen gegaan omdat zij geen kinderen wou en op 8 januari 2010 heeft de Rechtbank van Eerste Aanleg

te Brussel de echtscheiding uitgesprokken waardoor u geen recht meer had op verblijf en bijgevolg werd

uw F-kaart op 29 september 2008 ingetrokken. Uw beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

werd definitief verworpen op 11 maart 2011. U bleef echter in België wonen.

In 2012 was u voor een maand op familiebezoek in Jordanië en drong uw moeder erop aan dat u opnieuw

zou trouwen en werd uw huwelijk met uw buurvrouw S. A. A. R. geregistreerd in Kafranja. Daarna ging u

terug naar België en in 2014 keerde u terug naar Jordanië voor het huwelijksfeest. U bleef niet langer dan

een maand en daarna kwam u opnieuw naar België. In 2015 is S. A. A. R. u in België komen vervoegen.

Op 13 april 2016 is jullie zoon A. in België geboren.

Op 14 november 2019 werd u door de Belgische autoriteiten gecontroleerd en werd vastgesteld dat u zich

illegaal op het Belgische grondgebied bevond. U werd overgebracht naar een gesloten centrum teneinde

u van het Belgische grondgebied te verwijderen. Uw repatriëring werd voorzien op 17 januari 2020 en

twee dagen voordien diende u in het gesloten centrum een tweede verzoek om internationale

bescherming in, dit keer onder de naam G. Z. M. A., een Jordaans staatsburger. Uw verzoek werd op 23

januari 2020 door de Dienst Vreemdelingenzaken geregistreerd. Bij een terugkeer naar Jordanië vreest u

de extreme armoede. U vreest op straat te belanden en geen werk te vinden.

S. A. A. R. is na uw vasthouding in het gesloten centrum samen met A. naar Jordanië teruggekeerd en

sindsdien wonen zij bij haar vader in Kufranja. Jullie zijn intussen reeds twee jaar feitelijk gescheiden.

Sinds twee jaar hebt u het contact met uw familie verbroken behalve met uw zussen R. en K.. Omdat u

destijds gewerkt had om de studiekosten van uw broers te betalen, had u altijd gedacht dat uw aandeel

in de erfenis van uw vader groter zou zijn dan hun erfdeel. Toen uw familie twee jaar geleden de verdeling

van de erfenis begon te bespreken, bleek echter dat uw broers zich niet aan deze stilzwijgende afspraak

wilden houden en bleek uw erfdeel kleiner dan u had gedacht. Toen uw vrouw te weten was gekomen dat

de erfenis verdeeld was, heeft zij ermee gedreigd klacht in te dienen als u uw erfdeel niet aan haar zou

afstaan in het kader van de regeling van uitgestelde bruidsschat die wordt betaald wanneer er sprake is

van een echtscheiding. Aldus hebt u in de Jordaanse ambassade in België een volmacht gegeven aan

uw broer Abdallah zodat uw ouderlijke huis in Kufranja kon verkocht worden en heeft uw ex-vrouw

intussen uw erfdeel gekregen.

Ter staving van uw verzoek legt u uw Jordaanse paspoort neer.
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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.

Er dient voorafgaandelijk te worden opgemerkt dat het CGVS op 10 mei 2004 een bevestigende beslissing

tot weigering van verblijf had genomen omdat uw aanvraag bedrieglijk was. U had toen een verzoek

ingediend onder de naam Z. B. en u had verklaard een Palestijn uit Ramallah te zijn. Het CGVS had

besloten dat er aan uw identiteit en beweerde herkomst geen geloof kon worden gehecht. De Raad van

State heeft uw beroep verworpen en deze beslissing is bekleed met gezag van gewijsde.

In het kader van uw huidige verzoek bevestigt u dat u destijds een valse identiteit had aangenomen omdat

mensen u dit hadden aangeraden. U verklaart Z. M. A. G.te heten en een Jordaans staatsburger te zijn

(CGVS, p. 3). U staaft dit met een authentiek paspoort. Het CGVS stelt dan ook vast dat er doorheen deze

nieuwe elementen geen reden meer is om te twijfelen aan uw identiteit en nationaliteit en deze kunnen

bijgevolg geloofwaardig worden geacht.

Bijgevolg dient beoordeeld te worden of u ten aanzien van uw land van nationaliteit, in casu Jordanië, een

gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie koestert of een reëel risico op

het lijden van ernstige schade zoals begrepen onder de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk

heeft gemaakt. U bent hier echter niet in geslaagd en wel om volgende redenen.

U verklaart Jordanië te hebben verlaten vanwege de extreme armoede. U stelt dat er een hoge

werkloosheidsgraad is en dat u bij terugkeer geen werk zou vinden. U gevraagd waarom u geen werk zou

vinden, antwoordt u dat u al 19 of 20 jaar in België bent en dat u uw contacten van toen niet meer hebt.

U verwijst naar de werkloosheidsgraad die meer dan vijftig procent bedraagt (CGVS, p. 13). Nergens uit

uw verklaringen blijkt echter dat u geen werk zou vinden omwille van motieven die te maken hebben met

uw ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of uw politieke voorkeur. Het

loutere feit dat u geen werk zult vinden is bovendien onvoldoende zwaarwichtig om gelijkgesteld te kunnen

worden met een vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of met ernstige schade zoals bedoeld

in de definitie van subsidiaire bescherming op basis van art. 48/4, §2, a en b van de gecoördineerde

Vreemdelingenwet.

Daarenboven dient vastgesteld dat u Jordanië reeds in 2003 hebt verlaten vanwege de armoede en omdat

u geen toekomst voor zichzelf zag en dat u pas in 2020 een verzoek om internationale bescherming hebt

ingediend vanwege deze motieven. Van een persoon die om internationale bescherming verzoekt, mag

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

snel mogelijk daarna wendt tot de asielinstanties van het onthaalland, quod non in casu. Bovendien dient

vastgesteld dat u reeds in het jaar na uw aankomst in België, met name in 2004 een verzoek hebt

ingediend onder een valse identiteit en u toen wel degelijk op de hoogte was van het bestaan van deze

procedure, reden te meer om uw laattijdige aanvraag niet ernstig te nemen. U stelt weliswaar dat mensen

u destijds hadden aangeraden om onder een valse identiteit een verzoek in te dienen omdat Jordaniërs

geen asiel kregen (CGVS, p. 3), maar een dergelijke houding is allesbehalve ernstig te noemen en

ondermijnt fundamenteel de geloofwaardigheid en op zijn minst de ernst van uw huidige motieven.

Bovendien dient uit de gegevens die voorhanden zijn in uw administratieve dossier te worden vastgesteld

dat u pas hebt besloten om een tweede verzoek in te dienen twee dagen voordat u effectief naar Jordanië

zou worden gerepatrieerd vanuit het gesloten centrum en dit ondermijnt verder de ernst en

geloofwaardigheid van uw motieven.

Ook het gegeven dat u na uw vertrek uit Jordanië eind 2003 nog vier keer bent teruggekeerd, is een

indicatie dat u geen gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade

aannemelijk heeft gemaakt. U stelt immers dat u in 2008 of 2009, 2012 en 2014 telkens ongeveer een

maand of minder in Jordanië hebt doorgebracht en dat u toen zowel bij uw ouders als bij vrienden in

Amman hebt verbleven en nergens blijkt dat u toen problemen heeft gekend (CGVS, pp. 8-9). Mocht u

toen een vrees hebben gekoesterd, dan kan er redelijkerwijze van worden uitgegaan dat u na 2003 niet

meer zou zijn teruggekeerd naar uw land van herkomst.

Wat betreft de familiale problemen waardoor u al twee jaar geen contact meer hebt met uw familie buiten

uw twee zussen, omdat u vindt dat u recht had op een groter deel van de erfenis, dient opgemerkt dat ook

dit motief buiten het toepassingsgebied van de Conventie valt, daar dit louter om een familiaal probleem

gaat en er geen link is met uw ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep

of uw politieke voorkeur. U stelt louter dat u het contact met uw familie hebt verbroken omdat u destijds

hebt gewerkt zodat u de studies van uw broers kon betalen, niets meer en niets minder. Bovendien



RvV X - Pagina 4 van 10

verklaart u expliciet dat u geen contact meer hebt met hen en dat jullie geen band meer hebben met

elkaar, maar ontkent u dat u voor hen een vrees hoeft te koesteren (pp. 7-8 & 14).

Tot slot dient aangestipt dat u nooit problemen heeft gekend met de Jordaanse autoriteiten. Meer nog,

ongeveer vier maanden geleden hebt u zich tot de ambassade van uw land gewend om een volmacht te

regelen zodat uw broer het ouderlijke huis kon verkopen (CGVS, pp. 5 & 14). Ook dit is een indicatie dat

u geen vrees ten aanzien van de autoriteiten van uw land heeft.

Gezien het geheel van bovenstaande vaststellingen komt u niet in aanmerking voor de vluchtelingenstatus

of de subsidiaire beschermingsstatus.

Het door u neergelegde paspoort is niet van die aard om bovenstaande appreciatie te wijzigen daar dit

document betrekking heeft op elementen die hier niet ter discussie staan.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin van

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Het verzoekschrift

Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van artikel 1 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 artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de

mens en de fundamentele vrijheden (hierna: het EVRM), van de artikelen 48, 48/2, 18/3, 48/4, 48/5, 48/6,

48/7 en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet), van de artikelen 2 en 3 van

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

wet van 29 juli 1991) en van “het algemeen beginsel van voorzichtigheid” alsook van “het algemeen

beginsel van behoorlijk”.

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

tracht deze te weerleggen. Verzoeker geeft toe dat hij in het verleden valse verklaringen heeft afgelegd

doch benadrukt dat thans zijn identiteit vast staat en hieraan niet wordt getwijfeld. Hij benadrukt dat de

extreem moeilijke levensomstandigheden beschouwd kunnen worden als vervolgingen in de zin van het

Vluchtelingenverdrag.

Verzoeker vervolgt dat hij zijn herkomstland heeft verlaten wegens de extreme armoede die er heerst en

stelt dat de situatie er met de tijd niet verbeterd is. Hij stipt in dit verband aan dat het gezondheidssysteem

gebrekkig is en dat het niet de mogelijkheid biedt aan alle inwoners om van kwalitatieve

gezondheidszorgen te kunnen genieten. Hetzelfde geldt volgens verzoeker omtrent de toegang tot

huisvesting.

Er wordt in het verzoekschrift aangevoerd dat ingeval van terugkeer verzoeker volledig hulpeloos zou zijn.

Er wordt herhaald dat verzoeker heeft aangetoond dat hij waarschijnlijk geen toegang zal krijgen tot

kwalitatieve gezondheidszorgen, noch tot een waardige huisvesting. Bovendien wordt aangekaart dat

verzoeker reeds twintig jaar in België verblijft en geen enkele band heeft met zijn land van oorsprong en

evenmin de mogelijkheid er te werken.

Ten slotte wordt omtrent het feit dat hij niet onmiddellijk een verzoek om internationale bescherming heeft

ingediend, toegelicht dat verzoeker eerst de toelating had gekregen om in België te verblijven gelet op

zijn F-kaart. Verzoeker stelt dat hij vreesde voor een terugkeer naar zijn land van oorsprong toen zijn

verblijfstitel werd ingetrokken.

Er wordt geconcludeerd dat de actuele moeilijkheden in Jordanië als vervolgingen in de zin van het

Vluchtelingenverdrag beschouwd moeten worden.

2.2. Stukken

Als bijlage aan het verzoekschrift voegt verzoeker volgende stukken toe:

- Verslag van de Phenix Center for Economic and Informations Studies, “Social Protection in Jordan”;

- Verslag van Agence Française de Développement, “La crise du logement abordable en Jordanie” van

maart 2021.

2.3. Beoordeling
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2.3.1. Bevoegdheid

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 verzoeker 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 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.

Op grond van artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet worden de verzoeken om internationale bescherming

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

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

daarbij een gemotiveerd arrest vellen dat aangeeft om welke redenen een verzoeker om internationale

bescherming al dan niet voldoet aan de criteria zoals bepaald in de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet.

2.3.2. Bewijslast en samenwerkingsplicht

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 artikel 13, lid

1 van de Richtlijn 2013/32/EU en bijgevolg in het licht van deze Unierechtelijke bepaling dienen gelezen

te worden.

De in artikel 4 van de Richtlijn 2011/95/EU vervatte ‘beoordeling van feiten en omstandigheden’ in het

kader van een onderzoek naar aanleiding van een verzoek om internationale bescherming, verloopt in

twee onderscheiden fasen.

De eerste fase betreft de vaststelling van de feitelijke omstandigheden die bewijselementen tot staving

van het verzoek kunnen vormen. De in artikel 4, lid 1 van de Richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, lid 1 van

de Richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht houdt in dat het in beginsel aan de verzoeker om

internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter staving van zijn verzoek, zoals vermeld

in artikel 48/6, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet, 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. Indien de door verzoeker

aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of relevant zijn, is het aan de met het

onderzoek belaste instanties om actief met de verzoeker samen te werken om alle elementen te

verzamelen die het verzoek kunnen staven. Daarnaast dienen deze instanties ervoor te zorgen dat

nauwkeurige en actuele informatie wordt verzameld over de algemene situatie in het land van oorsprong

en, waar nodig, in landen van doorreis.

De tweede fase betreft de beoordeling in rechte van deze gegevens door de met het onderzoek belaste

instanties, 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. Hier wordt beoordeeld wat de gevolgen zijn van de tot staving

van het verzoek ingediende elementen, en dus wordt beslist of die elementen daadwerkelijk kunnen

voldoen aan de voorwaarden voor de toekenning van de gevraagde internationale bescherming. Dit

onderzoek van de gegrondheid van het verzoek behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de met het

onderzoek belaste instanties zodat in deze fase een samenwerkingsplicht niet aan de orde is (HvJ 22

november 2012, C-277/11, M.M., pt. 64-70).
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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 verzoeker 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. Consistentie, voldoende detaillering en

specificiteit alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de

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

omstandigheden van de betrokken verzoekers. 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 indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“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.”

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

bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet hebben tot doel de burger in kennis te stellen

van de redenen waarom de administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat kan worden

beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De Raad stelt vast

dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing kunnen gelezen

worden zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin heeft de

bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover hij in rechte beschikt.

Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in

de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen voldaan (RvS

5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.358; RvS

10 oktober 2006, nr. 163.357; RvS 21 september 2005, nr. 149.149; RvS 21 september 2005, nr.

149.148). Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze formele motivering hem niet in staat zou

stellen te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is

genomen derwijze dat niet voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele

motiveringsplicht. Daarnaast blijkt uit het verzoekschrift dat verzoeker de motieven van de bestreden

beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt (RvS 21 maart

2007, nr. 169.217). Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

Waar verzoeker in wezen de schending aanvoert van de materiële motiveringsplicht, de vereiste van

deugdelijke motieven, wijst de Raad erop dat deze inhoudt dat de bestreden beslissing op motieven moet

steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van

de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

2.3.4. Beoordeling in het licht van de artikelen 48/3 en 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet

2.3.4.1. Het beschermingsverzoek van verzoeker is gesteund op een vrees voor extreme armoede.

Verzoeker vreest op straat te belanden en geen werk te vinden bij terugkeer naar Jordanië.

De Raad komt na grondige analyse van het rechtsplegingsdossier en de opmerkingen van de partijen ter

terechtzitting tot de vaststelling dat verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt dat zijn vertrek is ingegeven

door een vrees voor vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag of een reëel risico op ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming.

2.3.4.2. Waar verzoeker stelt Jordanië te hebben verlaten vanwege de extreme armoede en de hoge

werkloosheidsgraad, kan de Raad vooreerst samen met de commissaris-generaal opmerken dat nergens

uit verzoekers verklaringen blijkt dat hij geen werk zou vinden omwille van motieven die te maken hebben
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met zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke

overtuiging. Dat de levensomstandigheden in Jordanië moeilijk zijn, betreffen problemen van louter socio-

economische aard dewelke niet vallen onder het toepassingsgebied van de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet.

Bovendien wordt in de bestreden beslissing terecht overwogen dat het loutere feit dat verzoeker vreest

geen werk te zullen vinden onvoldoende zwaarwichtig is om gelijkgesteld te kunnen worden met een

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of met ernstige schade zoals bedoeld in de definitie

van subsidiaire bescherming op basis van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.

Inzake de socio-economische situatie in Jordanië kan de Raad toevoegen dat hierbij geen abstractie kan

worden gemaakt van het toepassingsgebied van de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet,

zoals omschreven door de wetgever. In deze verwijst de Raad naar artikel 48/5, § 1 van de

Vreemdelingenwet dat bepaalt dat “vervolging in de zin van artikel 48/3 of ernstige schade in de zin van

artikel 48/4 kan uitgaan van of veroorzaakt worden door:

a) de Staat;

b) partijen of organisaties die de Staat of een aanzienlijk deel van zijn grondgebied beheersen;

c) niet-overheidsactoren (…)” (eigen onderlijnen)

Noch uit de bestreden beslissing, noch uit het verzoekschrift of het administratief dossier blijkt dat er in

Jordanië sprake zou zijn van een precaire socio-economische en humanitaire situatie die in hoofdzaak

wordt veroorzaakt door gedragingen van actoren, zoals bedoeld artikel 48/5, § 1 van de

Vreemdelingenwet, laat staan dat zulke situatie, die overigens nergens in het verzoekschrift wordt

aangetoond, louter is te wijten aan een opzettelijk handelen of nalaten van een actor (zie in deze zin HvJ

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

In casu blijkt verder niet dat verzoeker in deze context zelf wordt geviseerd of dat hij behoort tot een groep

van geviseerde personen. Verzoeker toont immers niet aan dat hij bij terugkeer naar Jordanië op

intentionele en gerichte wijze zou worden onderworpen aan een onmenselijke behandeling, met name

een situatie van extreme armoede waarbij hij niet in zijn elementaire levensbehoeften zou kunnen

voorzien.

Waar in het verzoekschrift wordt gewezen op een gebrekkige gezondheidszorg moet in de eerste plaats

opgemerkt worden dat verzoeker geenszins gewag maakt(e) van enige gezondheidsproblemen waarvoor

hij dient opgevolgd en behandeld te worden. Indien verzoeker medische problemen kent waarvoor de

nodige behandeling niet beschikbaar of niet toegankelijk is in het land van herkomst, staat het hem vrij

een aanvraag voor een machtiging tot verblijf in te dienen op basis van artikel 9ter van de

Vreemdelingenwet.

Omtrent de aangevoerde gebrekkige toegang tot huisvesting moet erop gewezen worden dat verzoeker

geenszins aannemelijk maakt dat hij bij terugkeer niet over enig onderdak zal beschikken of hiervoor of

voor andere zaken geen beroep kan doen op zijn uitgebreid sociaal en familiaal netwerk. Verzoeker gaf

overigens zelf aan reeds vier keer, ongeveer gedurende een maand, te zijn teruggekeerd naar Jordanië

waarbij hij steeds kon verblijven bij familie of vrienden (persoonlijk onderhoud, p. 8).

Verder blijkt uit niets dat verzoeker niet in de mogelijkheid zou zijn bij terugkeer naar Jordanië te werken,

te meer gelet op zijn uitgebreide werkervaring, niet enkel in Jordanië in het leger als chauffeur maar ook

gelet op zijn werkervaring opgedaan in België (Verklaring DVZ van 20 januari 2020, p. 7; persoonlijk

onderhoud p. 10-11; Vragenlijst van 20 januari 2020, vraag 5 en 8). Verzoeker is een volwassen man die

Arabisch spreekt, hij kon de kosten van zijn reis naar België zelf dragen en slaagde erin om in België

uiteindelijk een bedrijf op te richten dat met winst zou draaien (Vragenlijst van 20 januari 2020, vraag 3 en

8). Dit wijst erop dat verzoeker over de nodige ondernemingszin en financiële middelen beschikt om een

eventuele terugkeer naar Jordanië te realiseren.

Verzoeker kan overigens ook niet dienstig voorhouden geen enkele band meer te hebben met zijn land

van herkomst daar uit zijn verklaringen immers blijkt dat hij er nog steeds een familiaal en sociaal netwerk

heeft. Hierbij kan gewezen worden op zijn vrienden bij wie verzoeker ook in het verleden terecht kon

(persoonlijk onderhoud, p. 8), op zijn vele familieleden, waaronder zijn moeder en twee zussen waarmee

hij contact heeft (persoonlijk onderhoud, p. 7) en ten slotte op het gegeven dat ook zijn zoon in Jordanië

verblijft (persoonlijk onderhoud, p. 9-10).

Er kan dan ook niet zonder meer worden aangenomen dat verzoeker, indien hij zou terugkeren naar

Jordanië, door een menselijk handelen op intentionele en gerichte wijze in een mensonwaardige situatie

zou terechtkomen.
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Zodoende blijken in casu geen persoonlijke elementen of omstandigheden op basis waarvan in hoofde

van verzoeker kan worden aangenomen dat hij een reëel risico loopt op foltering of onmenselijke of

vernederende behandeling of bestraffing omdat hij specifiek wordt geviseerd.

In de bestreden beslissing wordt voorts met reden het volgende gemotiveerd:

“Daarenboven dient vastgesteld dat u Jordanië reeds in 2003 hebt verlaten vanwege de armoede en

omdat u geen toekomst voor zichzelf zag en dat u pas in 2020 een verzoek om internationale bescherming

hebt ingediend vanwege deze motieven. Van een persoon die om internationale bescherming verzoekt,

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

zo snel mogelijk daarna wendt tot de asielinstanties van het onthaalland, quod non in casu. Bovendien

dient vastgesteld dat u reeds in het jaar na uw aankomst in België, met name in 2004 een verzoek hebt

ingediend onder een valse identiteit en u toen wel degelijk op de hoogte was van het bestaan van deze

procedure, reden te meer om uw laattijdige aanvraag niet ernstig te nemen. U stelt weliswaar dat mensen

u destijds hadden aangeraden om onder een valse identiteit een verzoek in te dienen omdat Jordaniërs

geen asiel kregen (CGVS, p. 3), maar een dergelijke houding is allesbehalve ernstig te noemen en

ondermijnt fundamenteel de geloofwaardigheid en op zijn minst de ernst van uw huidige motieven.

Bovendien dient uit de gegevens die voorhanden zijn in uw administratieve dossier te worden vastgesteld

dat u pas hebt besloten om een tweede verzoek in te dienen twee dagen voordat u effectief naar Jordanië

zou worden gerepatrieerd vanuit het gesloten centrum en dit ondermijnt verder de ernst en

geloofwaardigheid van uw motieven.”

Verzoeker repliceert dat hij in het verleden niet onmiddellijk een verzoek heeft ingediend omdat hij een

toelating tot verblijf had gelet op zijn F-kaart. Verzoeker kan met dit betoog echter geen afbreuk doen aan

voorgaande motieven. De Raad moet immers vaststellen dat verzoeker niet betwist dat zijn F-kaart reeds

op 29 september 2008 werd ingetrokken. De commissaris-generaal stelt in alle redelijkheid vast dat

verzoeker pas besliste om een tweede verzoek in te dienen twee dagen voordat hij effectief naar Jordanië

zou worden gerepatrieerd vanuit het gesloten centrum hetgeen ook volgens de Raad verder de ernst en

geloofwaardigheid van zijn motieven ondermijnt.

Daarnaast kan de Raad de commissaris-generaal bijtreden in volgende bevindingen:

“Ook het gegeven dat u na uw vertrek uit Jordanië eind 2003 nog vier keer bent teruggekeerd, is een

indicatie dat u geen gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade

aannemelijk heeft gemaakt. U stelt immers dat u in 2008 of 2009, 2012 en 2014 telkens ongeveer een

maand of minder in Jordanië hebt doorgebracht en dat u toen zowel bij uw ouders als bij vrienden in

Amman hebt verbleven en nergens blijkt dat u toen problemen heeft gekend (CGVS, pp. 8-9). Mocht u

toen een vrees hebben gekoesterd, dan kan er redelijkerwijze van worden uitgegaan dat u na 2003 niet

meer zou zijn teruggekeerd naar uw land van herkomst.”

Verzoeker betwist noch weerlegt deze pertinente overwegingen, die steun vinden in het administratief

dossier, en door de Raad integraal worden overgenomen.

Wat betreft de familiale problemen waardoor verzoeker al twee jaar geen contact meer heeft met zijn

familie buiten zijn twee zussen omwille van een onenigheid omtrent de erfenis van hun vader, dient samen

met de commissaris-generaal opgemerkt te worden dat ook dit motief buiten het toepassingsgebied van

het Vluchtelingenverdrag valt. Verzoeker weerlegt geenszins de vaststelling dat dit gegeven een louter

familiaal probleem betreft en er geen link is met zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een

bepaalde sociale groep of zijn politieke voorkeur. Bovendien verklaart verzoeker expliciet dat hij geen

contact meer heeft met hen en dat ze geen band meer hebben met elkaar waarbij verzoeker heeft gesteld

dat hij voor hen geen vrees hoeft te koesteren (persoonlijk onderhoud, p. 7-8 en 14).

Tot slot wordt in de bestreden beslissing correct aangestipt dat verzoeker stelde nooit problemen te

hebben gekend met de Jordaanse autoriteiten (persoonlijk onderhoud, p. 14). De commissaris-generaal

merkt terecht op dat verzoeker zich nog recent tot de ambassade van zijn land heeft gewend om een

volmacht te regelen zodat zijn broer het ouderlijke huis kon verkopen (persoonlijk onderhoud, p. 5 en 14),

hetgeen ook een indicatie inhoudt dat verzoeker geen vrees koestert ten aanzien van de Jordaanse

autoriteiten.

Het door verzoeker neergelegde paspoort bevestigt zijn identiteit en is niet van die aard om bovenstaande

vaststellingen te wijzigen.

Gelet op wat voorafgaat, kan in casu vastgesteld worden dat het vluchtrelaas van verzoeker en zijn vrees

voor vervolging niet ernstig en ongeloofwaardig zijn. Daarmee is dan ook komen vast te staan dat de
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cumulatieve voorwaarden van artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet niet zijn voldaan en dat bijgevolg

het voordeel van de twijfel niet kan worden verleend aan verzoeker.

In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoeker niet worden besloten tot het bestaan van

een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch een reëel

risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.

Voorgaande vaststellingen volstaan om te besluiten dat voor verzoeker geen gegronde vrees voor

vervolging in de zin van artikel 1, A (2) van het Vluchtelingenverdrag en artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet in aanmerking kan worden genomen, noch een reëel risico op ernstige schade in de

zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet. Hij kan zich evenmin dienstig beroepen op

artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet.

2.3.5. Beoordeling in het licht van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet

De subsidiaire beschermingsstatus kan voorts worden verleend indien het aannemelijk is dat verzoeker

een reëel risico op ernstige schade loopt met toepassing van artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet.

Verzoeker toont evenwel geenszins aan dat er heden in Jordanië een situatie heerst van willekeurig

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

zijn leven of persoon impliceert zodat er geen zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat

verzoeker louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van

artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet.

2.3.6. Bovenstaande vaststellingen volstaan om te besluiten dat verzoeker niet als vluchteling kan worden

erkend in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch in aanmerking komt voor de toekenning

van de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.3.7. In de mate dat verzoeker de schending van artikel 3 van het EVRM aanvoert, moet worden

vastgesteld dat in casu het onderzoek wordt beperkt tot de nood aan internationale bescherming in de zin

van de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Daargelaten de vaststelling dat de Raad in het

kader van het beroep tegen een beslissing van de commissaris-generaal geen uitspraak doet over een

verwijderingsmaatregel, maakt de toetsing of verzoeker in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus

dan wel de subsidiaire beschermingsstatus integraal deel uit van onderhavig arrest. Een bijkomend

onderzoek naar een eventuele schending van artikel 3 van het EVRM is dan ook niet aan de orde.

2.3.8. Uit het voorgaande blijkt dat verzoeker 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.

2.3.9. 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 verzoeker op het

commissariaat-generaal uitvoerig werd gehoord. Tijdens een persoonlijk onderhoud kreeg verzoeker de

mogelijkheid zijn vluchtmotieven uiteen te zetten en zijn argumenten kracht bij te zetten, hij kon nieuwe

en/of aanvullende stukken neerleggen, dit alles in aanwezigheid van een tolk die het Arabisch 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

land van herkomst van verzoeker en op alle dienstige stukken. Een schending van het

zorgvuldigheidsbeginsel wordt dan ook niet aannemelijk gemaakt.

2.3.10. De uiteenzetting van verzoeker laat ook niet toe de schending van enig ander, niet nader

omschreven, beginsel van behoorlijk bestuur vast te stellen.

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

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

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

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

zaak terug te zenden naar de commissaris-generaal. De overige 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 verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op acht juni tweeduizend tweeëntwintig door:

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

dhr. M. DENYS, griffier.

De griffier, De voorzitter,

M. DENYS H. CALIKOGLU


