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nr. 140 993 van 13 maart 2015

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Algerijnse nationaliteit te zijn, op 2 december 2014

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

staatlozen van 7 november 2014.

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 26 januari 2015 met toepassing van artikel 39/73 van voormelde wet.

Gelet op het verzoek tot horen van 6 februari 2015.

Gelet op de beschikking van 26 februari 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 maart 2015.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat J. HARDY verschijnt voor de

verzoekende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1.1. Er dient op gewezen te worden dat overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de wet van 15 december

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

vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet) aan de verzoekende partij de grond meegedeeld werd

waarop de kamervoorzitter steunt om te oordelen dat het beroep door middel van een louter schriftelijke

procedure kan verworpen worden. In casu wordt het volgende gesteld:

“Verzoeker vraagt voor de vierde maal asiel aan. Zijn vorige asielaanvragen werden door de Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ) en het Commissariaat-generaal afgesloten met een weigeringsbeslissing.

Verzoeker eerste asielaanvraag werd op 2 juli 2002 onontvankelijk verklaard door de DVZ omdat zijn

verklaringen over zijn desertie uit het leger bedrieglijk werden geacht vanwege incoherente en
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ongeloofwaardige verklaringen, onregelmatigheden in de chronologie der gebeurtenissen en het feit dat

hij meer dan tien jaar wachtte alvorens een asielaanvraag in te dienen. Bovendien werd zijn Algerijnse

identiteit niet aannemelijk geacht wegens zijn beperkte kennis over bijvoorbeeld het Algerijnse geld en

de Algerijnse vlag en omdat hij in België werd geregistreerd onder verschillende aliassen waarbij hij

afwisselend verklaarde van Marokkaanse, Franse of Algerijnse afkomst te zijn. Wat betreft de

problemen die verzoeker aanhaalde bij zijn tweede asielaanvraag op 17 februari 2006, namelijk dat de

politie in januari 2006, toen hij teruggekeerd was naar Algerije, wapens vond in de auto van een vriend

en dat hij kon wegvluchten maar later gezocht werd door de politie, dient te worden benadrukt dat het

Commissariaat-generaal geen geloof hechtte aan zijn verklaringen over deze gebeurtenissen en in

dringend beroep een bevestigende beslissing van weigering van verblijf nam. Verzoekers beroep

hiertegen werd door de RvS verworpen.

De Raad stelt vast dat verzoeker in zijn huidige vierde asielaanvraag vasthoudt aan de asielmotieven

die hij eerder aanhaalde. Hij legt geen documenten neer ter staving van zijn huidige asielaanvraag.

Uit de bestreden beslissing blijkt dat verzoeker de vluchtelingenstatus en de subsidiaire

beschermingsstatus werden geweigerd omdat hij pertinent ongeloofwaardige verklaringen aflegt omtrent

de kern van zijn asielrelaas waardoor er geen geloof meer aan kan gehecht worden.

De Raad stelt vast dat alle motieven waarop de commissaris-generaal zich baseert om te besluiten tot

de ongeloofwaardigheid van het relaas duidelijk blijken uit de stukken in het administratief dossier en dat

deze motieven deugdelijk zijn. Verzoeker brengt in zijn verzoekschrift geen valabele argumenten bij die

de desbetreffende vaststellingen weerleggen. Zijn hele verweer draait rond de psychiatrische problemen

waarmee hij beweert te kampen, doch dient te worden vastgesteld dat, hoewel hij hiervan gewag maakt

tijdens zijn gehoor, hij nergens een medisch attest of medisch verslag heeft aangebracht waaruit zijn

problematische psychiatrische toestand zou kunnen worden afgeleid. Het is nochtans aan verzoeker om

aan de hand van objectieve stukken aan te tonen dat hij omwille van zijn psychologische/psychiatrische

toestand niet in staat zou zijn om een coherent en consistent relaas naar voren te brengen. De Raad

benadrukt dat de bewijslast in beginsel berust bij de asielzoeker die in de mate van het mogelijke

elementen dient aan te brengen ter staving van zijn relaas. Zoals iedere burger die om een erkenning

vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen

om het relaas te staven en hij moet de waarheid vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992,

nr.205). In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en

tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen. Het voordeel van de

twijfel kan slechts worden toegestaan als voldaan is aan de voorwaarden gesteld door artikel 48/6 van

de vreemdelingenwet.

Bovendien blijkt uit de opgetekende verklaringen in de vragenlijst van het Commissariaat-generaal

evenals uit het gehoorverslag van 3 november 2014 dat het gehoor op een normale wijze verlopen is en

verzoeker over voldoende cognitieve capaciteiten beschikt om zijn asielrelaas op een zelfstandige en

functionele manier uiteen te zetten. Verzoeker bleek immers in staat te antwoorden op de vragen van de

protection officer en op een precieze en omstandige wijze zijn asielrelaas uiteen te zetten. Niets wijst er

aldus op dat de toestand van verzoeker tijdens het gehoor dermate verstoord was dat het een serene en

objectieve behandeling van het dossier onmogelijk heeft gemaakt waardoor het raadplegen van een

psycholoog vereist was.

Het relaas is ongeloofwaardig en kan als dusdanig geen aanleiding geven tot het in aanmerking nemen

van een gegronde vrees voor vervolging in vluchtelingrechtelijke zin, noch van een reëel risico op

ernstige schade in de zin van de subsidiaire bescherming.

Verzoeker voert tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat hij in

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

bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna:

vreemdelingenwet), noch beschikt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen over algemeen bekende

informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

Voorgaande vaststellingen volstaan om de in het verzoekschrift aangevoerde middelen niet verder te

onderzoeken, omdat dergelijk onderzoek in elk geval tot geen ander besluit betreffende de gegrondheid

van de asielaanvraag kan leiden.
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Bijgevolg lijkt verzoeker niet aan te tonen dat hij redenen heeft om te vrezen te worden vervolgd in

vluchtelingenrechtelijke zin of dat hij een reëel risico op ernstige schade loopt in geval van terugkeer

naar Algerije.”

1.2. Door een verzoek tot horen in te dienen, maakt de verzoekende partij kenbaar dat zij het niet eens

is met deze in de beschikking opgenomen grond (zij wordt overeenkomstig artikel 39/73, § 3 van de

vreemdelingenwet immers geacht met deze grond in te stemmen wanneer zij niet vraagt gehoord te

worden). In dit kader dient te worden benadrukt dat het verzoeken om een hoorzitting om alsnog zijn

visie kenbaar te maken de enige functie van het verzoek tot horen is (cf. Wetsontwerp van 6 december

2010 houdende diverse bepalingen (II), Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer, 2010-2011, nr. 53

0772/001, 25, 26) en dit verzoek zodoende niet mag beschouwd worden als een bijkomende memorie.

Bovendien dient erop gewezen te worden dat het verzoek tot horen er niet toe strekt aan de

verzoekende partij de mogelijkheid te geven onvolkomenheden in het verzoekschrift, hetzij deze waarop

in de beschikking overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de vreemdelingenwet precies gewezen wordt,

hetzij andere, alsnog recht te zetten. Ook het betoog ter terechtzitting vermag dit niet te doen.

1.3.1. De verwerende partij is niet ter terechtzitting verschenen.

1.3.2. Artikel 39/59, § 2 van de vreemdelingenwet bepaalt als volgt:

“Alle partijen verschijnen ter terechtzitting of zijn er vertegenwoordigd. Wanneer de verzoekende partij

noch verschijnt noch vertegenwoordigd is, wordt het beroep verworpen. De andere partijen die niet zijn

verschenen of niet vertegenwoordigd zijn, worden geacht in te stemmen met de vordering of het beroep.

In elke kennisgeving van een beschikking tot vaststelling van de rechtsdag wordt melding gemaakt van

deze paragraaf.”

Artikel 39/59, § 2 van de vreemdelingenwet houdt niet in dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

op grond van de afwezigheid van de verwerende partij ter terechtzitting verplicht zou zijn het beroep

gegrond te verklaren en aldus de verzoekende partij te erkennen als vluchteling of haar de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen. Evenmin houdt deze bepaling een omkering van de bewijslast in. Zij

heeft enkel tot gevolg dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de eventuele excepties en het

verweer ten gronde in de nota met opmerkingen van de verwerende partij niet dient te beantwoorden

(RvS 13 mei 2014, nr. 227.364; RvS 13 mei 2014, nr. 227.365).

1.4. Ter terechtzitting, alwaar zij uitdrukkelijk wordt uitgenodigd te reageren op de beschikking van 26

januari 2015, voert verzoekende partij aan dat zij een medisch attest heeft ingediend en dat daaruit

duidelijk blijkt dat haar tegenstrijdigheden te wijten zijn aan haar ziekte, alcoholisme, aangezien deze

ziekte een invloed heeft op haar herinneringen.

In tegenstelling tot wat verzoekende partij op zeer algemene wijze oppert, blijkt uit het door haar

neergelegde medisch attest niet, en zij brengt voor het overige geen medische attesten neer waaruit zou

blijken, dat zij (ingevolge haar chronisch alcoholisme) niet in staat zou zijn om op coherente en

consistente wijze verklaringen af te leggen en haar vrees voor vervolging aannemelijk te maken.

De Raad wijst er overigens ook opnieuw op dat “uit de opgetekende verklaringen in de vragenlijst van

het Commissariaat-generaal evenals uit het gehoorverslag van 3 november 2014” blijkt “dat het gehoor

op een normale wijze verlopen is en verzoeker over voldoende cognitieve capaciteiten beschikt om zijn

asielrelaas op een zelfstandige en functionele manier uiteen te zetten. Verzoeker bleek immers in staat

te antwoorden op de vragen van de protection officer en op een precieze en omstandige wijze zijn

asielrelaas uiteen te zetten. Niets wijst er aldus op dat de toestand van verzoeker tijdens het gehoor

dermate verstoord was dat het een serene en objectieve behandeling van het dossier onmogelijk heeft

gemaakt waardoor het raadplegen van een psycholoog vereist was”.

Verzoekende partij gaat voor het overige niet in op de in voormelde beschikking opgenomen grond, en

onderneemt geen poging om deze met concrete en valabele argumenten te ontkrachten of weerleggen.

1.5. Derhalve wordt geen afbreuk gedaan aan voormelde in de beschikking aangevoerde grond.

Bijgevolg toont verzoekende partij niet aan dat zij redenen heeft om te vrezen te worden vervolgd in

vluchtelingenrechtelijke zin of dat zij een reëel risico op ernstige schade loopt in geval van terugkeer

naar Algerije.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien maart tweeduizend vijftien door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M.-C. GOETHALS


