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nr. 132 639 van 31 oktober 2014

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Algerijnse nationaliteit te zijn, op 10 juni 2014 heeft

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

22 mei 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 30 september 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

24 oktober 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DIGNEF.

Gehoord de opmerkingen van advocaat N. VAN DER LINDEN, die verschijnt voor de verzoekende

partij, en van attaché L. DECROOS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Algerijnse nationaliteit te bezitten en een Kabyliër te zijn afkomstig van Dar

Beida, behorende tot wilayat Algiers. Gedurende tien jaar zou u vreselijke zaken gezien hebben

waardoor u in behandeling ging bij een arts in Algiers. Verder zou er geen werk zijn waardoor u louter

van tijd tot tijd in het zwart gewerkt zou hebben. U zou samen met uw ouders, uw broer M.(…), uw

gehandicapte broer K.(…) en uw zus H.(…), die met psychische problemen kampt, in Dar Beida

gewoond hebben maar omwille van plaatsgebrek en familiale problemen zou u vaak bij vrienden zijn

gaan slapen. In 2010 zou u problemen gekend hebben met een bebaarde man uit de wijk genaamd ‘le

japonais’, die gezocht werd door de politie. U zou geweigerd hebben hem in uw huis te laten

onderduiken. U zou direct hierna naar Bejaja zijn gevlucht waar u zou vernomen hebben dat enige tijd
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later een jonge man naar uw huis was gekomen op zoek naar u. U zou in Bejaja geen werk gevonden

hebben maar u zou naar de stad zijn gegaan alsook naar Tizi Ouzou om vrienden op café te ontmoeten.

In mei 2011 zou u legaal met uw eigen Algerijns paspoort uit de luchthaven van Algiers naar Tunesië

zijn vertrokken om vervolgens legaal naar Turkije door te reizen. In Turkije zou u uw paspoort en

identiteitskaart vernietigd hebben om vervolgens illegaal naar Griekenland door te reizen. U zou

uiteindelijk in 2011 in België zijn aangekomen met de intentie naar Groot-Brittannië door te reizen. In

Oostende zou u echter toch besloten hebben om in België te blijven. U zou in de buurt van het Klein

Kasteeltje rondgehangen hebben in de hoop aangesproken te worden door een werkgever. U zou twee

jaar later besloten hebben om naar Zwitserland door te reizen omdat er geen werk is in België. In

Zwitserland zou u door de politie zijn gearresteerd en voor een ultimatum zijn gesteld, namelijk ofwel 18

maanden detentie ofwel asiel aanvragen. U zou voor het laatste gekozen hebben waarna u een

interview kreeg. Op basis van uw vingerafdrukken zou kenbaar zijn geworden dat u reeds in België was

geweest, waarna u terug werd gestuurd. Op 24 maart 2014 kwam u aan op de Nationale Luchthaven

van Brussel. Op 26 maart 2014 diende u hier uw eerste asielaanvraag in.

B. Motivering

Na het gehoor door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)

dient te worden opgemerkt dat u niet in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus, noch voor

de subsidiaire beschermingsstatus en wel om volgende redenen.

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat u tot op heden geen enkel begin van bewijs kunt

neerleggen ter staving van uw identiteit of nationaliteit (gehoorverslag CGVS, p. 8), dit omdat u

eigenhandig uw Algerijns paspoort en Algerijnse identiteitskaart in Turkije zou hebben verscheurd

(gehoorverslag CGVS, pp. 5 en 8) en omdat u geen contact meer zou hebben met uw familie in Algerije

(gehoorverslag CGVS, p. 8). Dit gegeven wekt verbazing daar u in de loop van de asielprocedure

verschillende keren naar documenten werd gevraagd en u zich toch maar al te zeer bewust moet zijn

geweest van het belang van het neerleggen van dergelijke stukken. Gewezen op het feit dat een bewijs

van identiteit cruciaal is en gevraagd waarom u geen contact meer hebt met uw familie in Algerije, werpt

u op dat u moe bent en uw familie naar u zal vragen en u weet dat ze problemen hebben (gehoorverslag

CGVS, p. 9). Gepeild naar welke problemen ze hebben, geeft u familiale problemen op alsook dat u niet

wil dat ze weten waar u bent. U had immers zelf ook een probleem, zo stelt u (gehoorverslag CGVS, p.

9). Het hoeft geen betoog dat dergelijke argumenten geen afdoende verschoning bieden om geen

contact op te nemen met uw familie. Het bewijs van identiteit is immers een essentieel element in iedere

procedure en de asielzoeker moet in dit verband de stukken waarover hij beschikt of kan beschikken

kunnen voorleggen. Het ontbreken van ieder begin van bewijs omtrent de identiteit of nationaliteit houdt

een negatieve indicatie met betrekking tot de asielprocedure in.

U stelt Algerije te hebben verlaten omwille van het feit dat u gedurende tien jaar schrik zou

hebben gehad en u verwijst in dit kader naar evenementen die zich in het verleden hebben

afgespeeld (gehoorverslag CGVS, p.6). Dient in dezer te worden opgemerkt dat uit uw verklaringen blijkt

dat u refereert naar de algemene situatie en u zelf geen problemen hebt ondervonden. Daarenboven

hebt u pas in 2011 het land verlaten waaruit kan worden afgeleid dat dit niet voor u de onmiddellijke

aanleiding was uw land te verlaten.

U beweert vervolgens dat in 2010 de politie in uw wijk Dar Baida een razzia uitvoerde en

een voortvluchtige man met baard in uw huis wilde onderduiken, hetgeen u hem verbood

(gehoorverslag CGVS, p. 9). U zou hierna drie dagen binnen zijn gebleven en dan naar Bejaja zijn

gevlucht waar u zou hebben vernomen dat een jonge man naar uw huis was gekomen op zoek naar u

(gehoorverslag CGVS, p. 9). Er dient te worden vastgesteld dat uw probleem een éénmalig incident

betreft. Verder kan u ook niet overtuigen dat deze man met baard nog naar u op zoek zou zijn. U

baseert zich louter op een vermoeden van uwentwege dat u door deze persoon gezocht zou worden. Zo

zou u in Bejaja via uw familie vernomen hebben dat een jongeman enige tijd na het incident zou

langsgekomen zijn op zoek naar u. U stelt ‘dat hij zijn vinger onder zijn oog hield’ en dat dit wil zeggen

‘waarom liet je me je huis niet binnen’ (gehoorverslag CGVS, p. 9). Het hoeft geen betoog dat hieruit

niet kan worden afgeleid dat de man met de baard hierachter zat. Daarenboven hebt u nog zo’n jaar in

Bejaja gewoond zonder melding te maken van enig probleem. U nam daarenboven deel aan het sociale

leven waarbij u van tijd tot tijd naar Bejaja stad en Tizi Ouzou ging om uw zinnen te verzetten. U

frequenteerde bars en hotels om vrienden te ontmoeten om uw gedachten te verzetten (gehoorverslag

CGVS, p. 4). Mocht u effectief een vrees in de zin van de Conventie koesteren dan kan er toch van

worden uitgegaan dat u al veel eerder het land zou hebben verlaten. Uw houding ondermijnt dan ook op

fundamentele wijze de ernst en de geloofwaardigheid van de door u beweerde vrees.

Deze appreciatie wordt nog onderstreept door volgende vaststellingen. Gepeild waarom u, gezien

u nooit enig probleem hebt gekend met uw autoriteiten (gehoorverslag CGVS, p. 8), hen niet

om bescherming hebt gevraagd naar aanleiding van dit specifieke incident, werpt u op dat de

autoriteiten niet tussenkomen (gehoorverslag CGVS, p. 10). Het hoeft geen betoog dat dit geen
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afdoende verschoning is voor het uitblijven van uw vraag naar bescherming en ook deze houding doet

afbreuk aan de ernst en de geloofwaardigheid van deze door u beweerde vrees.

Daarnaast hebt u gedurende uw verblijf van twee jaar in België (2011-2013) nooit stappen

ondernomen om asiel aan te vragen. Gepeild hoe u hier kon overleven werpt u op in de buurt van het

Klein Kasteeltje op kandidaat-werkgevers te hebben gewacht (gehoorverslag CGVS, p. 7).

Logischerwijze geconfronteerd met het feit dat u in deze omgeving toch al eens over de asielprocedure

dient te hebben gehoord, beaamt u dit (gehoorverslag CGVS, p. 7). U vervolgt echter met het feit dat u

werd afgeraden om asiel aan te vragen omdat Algerijnen toch geen kans maken op het verkrijgen van

een statuut (gehoorverslag CGVS, pp. 7 en 8). Het hoeft geen betoog dat dit door u aangevoerde

argument niet afdoende is om het uitblijven van uw asielaanvraag te verklaren en andermaal ondermijnt

een dergelijke handelswijze de ernst en de geloofwaardigheid van uw vrees voor vervolging, net zoals

de vaststelling dat u pas in Zwitserland een asielaanvraag indient nadat u door de autoriteiten een

ultimatum gesteld was, namelijk 18 maanden gevangenis of asiel aanvragen (gehoorverslag CGVS, p.

7).

Uit het geheel van bovenstaande observaties kan niet worden afgeleid dat u uw land hebt verlaten

uit een gegronde vrees voor vervolging en dient u de vluchtelingenstatus te worden geweigerd.

Verder stelt u omwille van uw persoonlijke thuissituatie het land te zijn ontvlucht. Uw moeder kan

niet goed zien, uw broer is gehandicapt en uw zus heeft psychische problemen (gehoorverslag CGVS,

pp. 4- 6). Dit zijn echter persoonlijke motieven die geen uitstaan hebben met de Conventie. Bovendien

hebt u deze problematiek niet aangehaald ten overstaan van de DVZ. Er dient dan ook te worden

vastgesteld dat u zich in dezer louter beroept op persoonlijke motieven en hieruit kan niet worden

geconcludeerd dat u een gegronde vrees voor vervolging dient te koesteren ten gevolge van uw ras,

religie, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of politieke overtuiging.

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

art. 48/4, § 2, b van de gecoördineerde Vreemdelingenwet. U heeft immers gezien

bovenstaande vaststellingen niet aannemelijk gemaakt dat er in uw hoofde een reëel risico bestaat op

ernstige schade wegens foltering, of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in het

geval u zou terugkeren naar Algerije. Deze appreciatie wordt nog onderstreept door uw verklaring dat

noch u, noch uw familie ooit problemen met de autoriteiten hebben gehad (gehoorverslag CGVS p.8).

Mocht u bovendien foltering of een onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing vrezen bij

terugkeer naar Algerije, dan mag er redelijkerwijze van worden uitgegaan dat u direct na uw aankomst

in België internationale bescherming zou hebben gezocht, temeer u hier al sinds einde 2011 verbleef.

Dat u nagelaten hebt om bescherming te zoeken, is een indicatie dat u internationale bescherming

niet dringend noodzakelijk achtte.

Wat betreft uw medische situatie (groene mapje) dient er te worden gewezen op het feit dat u

hiervoor de geijkte procedure dient te volgen, namelijk een aanvraag voor een machtiging tot verblijf

gericht aan de Minister of zijn gemachtigde op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980.

Wat betreft de subsidiaire bescherming dient opgemerkt dat uit een analyse van de situatie in

Algerije blijkt dat er in de grote stadscentra van Algerije geen reëel risico bestaat op ernstige

schendingen in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. Zoals blijkt uit informatie

waarover het Commissariaat-generaal beschikt - en waarvan u een kopie zult vinden in het

administratieve dossier – is de situatie, die momenteel genormaliseerd is in alle grote stadscentra, er

dus niet van dien aard dat de burgers het voorwerp vormen van ernstige bedreigingen van hun leven of

van hun persoon wegens blind geweld in het kader van een gewapend intern of internationaal conflict.

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. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 52, 48/3 en 48/4 van de wet

van 15 december 1980 en van artikel 1, 2 van de Conventie van Genève van 28 juli 1951. Verzoeker

stelt dat uit internationale rapporten blijkt dat de mensenrechtensituatie in zijn regio en voor mensen van

zijn etnische afkomst beneden alle peil is. Verzoeker heeft erop gewezen dat hij de band met zijn familie

verbroken heeft omwille van familiale problemen, maar vooral omwille van angst. Hij wil niet dat zijn

familie weet waar hij is, zodat hij en zijn familie veilig zijn. Er is overigens geen reden tot twijfel over zijn

afkomst aangezien verzoeker verklaarde Kabyliër te zijn en de tolk bevestigde dat hij deze taal spreekt.

Ook beschrijft verzoeker de plaatsen in Algerije vanwaar hij afkomstig is of heeft verbleven. Toen

verzoeker zijn land verliet had hij geen weet van het bestaan van een asielprocedure. Toen hij hiervan

op de hoogte werd gebracht, werd hem afgeraden asiel aan te vragen. Er is geen reden dat verzoeker
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het advies van de mensen die reeds in aanraking kwamen met asielprocedures in twijfel zou hebben

moeten trekken.

2.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent inzake beslissingen van het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, met uitzondering van de gevallen zoals opgenomen in

artikel 39/2 van de vreemdelingenwet, een bevoegdheid uit van volheid van rechtsmacht. Dit houdt in

dat hij het geschil in zijn geheel uitsluitend op basis van het rechtsplegingsdossier en toelaatbare

nieuwe gegevens aan een nieuw onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg

uitspraak doet over de grond van het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot

oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95).

De devolutieve kracht van het beroep verplicht, noch verbiedt de Raad de weigeringsmotieven van de

voor hem bestreden beslissing over te nemen of te verwerpen. Hij dient enkel een beslissing te nemen

die op afdoende wijze gemotiveerd is en aangeeft waarom in hoofde van een asielaanvrager al dan niet

vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen of een reëel

risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet in aanmerking moet worden

genomen.

2.3. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf.

Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn

aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de

waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; 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). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met

algemeen bekende feiten. De verzoekende partij dient door een coherent relaas en kennis van voor

haar relaas relevante elementen de waarachtigheid ervan aannemelijk te maken. In het relaas mogen

dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de

relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124). De ongeloofwaardigheid van

een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente

en ongeloofwaardige verklaringen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als

voldaan is aan de voorwaarden gesteld door artikel 48/6 van de vreemdelingenwet.

2.4. De Raad kan op basis van verzoekers verklaringen geen geloof hechten aan zijn asielrelaas.

Verzoeker legt immers verschillende tegenstrijdige en incoherente verklaringen af omtrent kernaspecten

van zijn asielrelaas. Zo verklaarde verzoeker voor het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen dat een man met een baard bij hem thuis wou onderduiken toen de politie achter hem aan

zat. Een tweede man wou bij verzoekers buren onderduiken. Verzoeker liet de man echter niet binnen

en zou drie dagen later naar Bejaja gevlucht zijn. In Bejaja zou verzoeker vernomen hebben dat een

jonge man naar het huis kwam op zoek naar hem en zijn vinger onder zijn oog hield omdat hij hem het

huis niet binnen liet (stuk 4, gehoorverslag, p. 9). Uit verzoekers verklaringen blijkt verder dat hij in 2010

Dar Beida definitief verliet en naar Bejaja ging, drie dagen na het incident met de bebaarde man (stuk 4,

gehoorverslag, p. 3, 9). Voor de Dienst Vreemdelingenzaken gaf verzoeker echter een geheel andere

versie van de feiten. Zo verklaarde verzoeker voor de Dienst Vreemdelingenzaken dat er drie

bendeleden zijn huis wilden binnenkomen. Nadat hij dit geweigerd had, deden zij teken naar hem dat ze

hem in de gaten zouden houden en liepen ze weg. Drie dagen later zou verzoeker het land ontvlucht

zijn (stuk 12, vragenlijst, vraag 3.5). Bovendien verklaarde verzoeker vooreerst dat het incident

plaatsvond begin 2011, in tegenstelling tot zijn verklaring voor het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen dat hij Dar Beida in 2010 definitief verliet (stuk 12, vragenlijst, vraag 3.5).

Tevens merkt de Raad op dat verzoeker nergens voor de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde nog

een tijdje in Bejaja te hebben gewoond. Zo verklaarde hij niet alleen drie dagen na het incident zijn land

van herkomst te hebben verlaten, maar stelde hij ook van zijn geboorte tot aan zijn vertrek in 2011 in

Dar Beida te hebben gewoond (stuk 12, vragenlijst, vraag 3.5; verklaring, vraag 10). Bovendien

verklaarde verzoeker voor de Dienst Vreemdelingenzaken zijn land van herkomst te hebben verlaten in

februari 2011, terwijl hij voor het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

verklaarde te zijn vertrokken op een vrijdag in mei 2011 (stuk 4, gehoorverslag, p. 3; stuk 12, verklaring,

vraag 33). Gewezen op enkele tegenstrijdige verklaringen stelt verzoeker dat de tolk voor de Dienst

Vreemdelingenzaken een Syriër was die hem niet goed begrepen zal hebben (stuk 4, gehoorverslag, p.

10). De bovenstaande vaststellingen zijn echter dermate dat ze niet kunnen worden verklaard door een

verkeerde vertaling door de tolk of een onzorgvuldigheid van de dossierbehandelaar. Uit het
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gehoorverslag voor de Dienst Vreemdelingenzaken blijkt ook nergens dat er zich problemen zouden

hebben voorgedaan met de vertaling van verzoekers verklaringen. Verzoeker dient erop te worden

gewezen dat de gehoorverslagen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen worden opgesteld door een onpartijdige ambtenaar die er geen persoonlijk belang bij heeft

de verklaringen van de kandidaat-asielzoeker onjuist weer te geven en biedt als dusdanig de nodige

garanties inzake objectiviteit (RvS 18 juni 2004, nr. 132673; RvS 26 juni 2002, nr. 108470). Ook de tolk

is neutraal en heeft geen invloed op de beslissing. Bovendien verklaarde verzoeker aan het begin van

zijn gehoor op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen dat zijn gehoor voor

de Dienst Vreemdelingenzaken goed verliep, dat de tolk zei dat hij zijn tijd mocht nemen, dat 99%

correct genoteerd werd en dat hij alle essentiële elementen kon aanhalen (stuk 4, gehoorverslag, p. 2).

Daarnaast merkt de Raad op dat de ernst van verzoekers vrees voor vervolging verder wordt

ondermijnd door verzoekers houding. De Raad stelt immers vast dat verzoeker reeds in 2011 Algerije

verliet en in 2011 in België aankwam en verbleef tot september 2013 (stuk 4, gehoorverslag, p. 7).

Verzoeker liet echter na om in deze periode asiel aan te vragen. Verzoeker verklaart hieromtrent dat hij

niet op de hoogte was van de asielprocedure in Algerije (stuk 4, gehoorverslag, p. 6). Verzoeker zou

echter in die periode in België in de buurt van het Klein Kasteeltje gewacht hebben op werkgevers en

over asiel gehoord hebben. Hij zou echter gehoord hebben dat het geen nut heeft om asiel te vragen en

dat hij zich zou moe maken voor niets, waardoor hij geen asiel aanvroeg (stuk 4, gehoorverslag, p. 7, 8).

De Raad stelt vast dat dit ernstig afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van verzoekers asielrelaas.

Immers, van een persoon die beweert vervolgd te worden in zijn land van herkomst en die de

bescherming van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te

Genève op 28 juli 1951 of de subsidiaire bescherming inroept, kan redelijkerwijze worden verwacht dat

hij bij zijn aankomst of kort daarna ernstige pogingen onderneemt om zich te informeren aangaande de

wijze waarop deze bescherming kan verkregen worden en zo snel mogelijk een asielaanvraag indient.

Het feit dat verzoeker tijdens zijn eerste periode in België geen asiel aanvroeg en pas asiel aanvroeg in

Zwitserland, toen hij verplicht werd te kiezen tussen asiel aanvragen of achttien maanden

gevangenisstraf (stuk 4, gehoorverslag, p. 2, 7), is een indicatie dat hij internationale bescherming niet

dringend noodzakelijk achtte en relativeert als dusdanig de ernst en geloofwaardigheid van de door hem

geschetste problemen. Waar verzoeker in onderhavig verzoekschrift herhaalt dat hem afgeraden werd

asiel aan te vragen en stelt dat hij geen reden had om het advies van deze mensen in twijfel te trekken,

stelt de Raad vast dat dit geenszins afbreuk doet aan de bovenstaande vaststellingen. Er dient voorts te

worden opgemerkt dat verzoekers asielaanvraag niet om redenen van overmacht laattijdig werd

ingediend, doch dat het eerder een eigen keuze van verzoeker betrof, die hij niet op afdoende wijze

weet te vergoelijken.

De Raad stelt vast dat verzoeker voor het overige geen problemen van vluchtelingenrechtelijke aard

aanhaalt. Verzoeker stelt dat hij gedurende tien jaar in angst heeft geleefd en verschrikkelijke zaken

gezien heeft (stuk 4, gehoorverslag, p. 6). Verzoeker haalt hierbij echter geen feiten aan die aantonen

dat verzoeker in zijn land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat hem

persoonlijk betreft een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming bestaat. Verzoeker zou eenmaal een kleine aanvaring gehad hebben met een

militair, maar stelt zelf dat hij geen problemen had met de autoriteiten (stuk 4, gehoorverslag, p. 8). Ook

waar verzoeker in onderhavig verzoekschrift aangeeft dat uit internationale rapporten blijkt dat de

mensenrechtensituatie in zijn regio van oorsprong in Algerije en voor mensen van zijn etnie beneden

alle peil is en dat deze situatie niet als stabiel kan worden aanzien brengt hij geen feiten bij die aantonen

dat hij in zijn land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat hem persoonlijk

betreft een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming bestaat. De vrees voor vervolging of het reëel risico op ernstige schade dient in concreto

te worden aangetoond en verzoeker blijft hierover in gebreke (RvS 9 juli 2003, nr. 121.481; RvS 15

december 2004, nr. 138.480). Verder stelt verzoeker dat hij zijn thuissituatie wilde ontvluchten omdat

zijn moeder niet ziet, zijn broer gehandicapt is en zijn zus mentale problemen heeft (stuk 4,

gehoorverslag, p. 4, 6). Om als vluchteling te worden erkend dient de vreemdeling echter aan te tonen

dat hij vervolgd wordt omwille van één van de in artikel 1, A, (2) van het Internationaal Verdrag

betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951, vermelde redenen, te

weten zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke

overtuiging (cf. RvS 9 januari 2007, nr. 166.421). Verzoekers familiale problemen zijn geen feiten die

getuigen van een vervolging omwille van één van de vluchtelingenrechtelijke vervolgingsgronden, noch

getuigen zij van foltering of een onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in de zin van

subsidiaire bescherming.
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2.5. Verzoeker maakt gelet op bovenstaande vaststellingen dan ook niet aannemelijk dat hij gegronde

redenen heeft om te vrezen voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin of dat er zwaarwegende

gronden bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico

zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet. De

Raad ontwaart in het administratief dossier geen andere elementen waaruit zou moeten blijken dat

verzoeker in aanmerking komt voor de toekenning van subsidiaire bescherming overeenkomstig artikel

48/4 van de vreemdelingenwet.

Immers, artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet beoogt slechts bescherming te bieden in de

uitzonderlijke situatie dat de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict in

het land van herkomst, in casu Algerije, dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te

nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend geval, naar het

betrokken gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in voornoemd artikel

van de vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging. Uit de objectieve informatie toegevoegd aan

het administratief dossier (COI Focus “Algerie” “Situation sécuritaire” van 27 januari 2014) die

gebaseerd is op een veelheid aan bronnen, blijkt dat er voor burgers in Algerije actueel geen reëel risico

bestaat om het slachtoffer te worden van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als

gevolg van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict zodat er actueel voor burgers in

Algerije geen reëel risico is op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de

vreemdelingenwet. Uit deze informatie blijkt immers dat de veiligheidssituatie in Algerije de laatste jaren

sterk verbeterd is. In alle stadscentra is de situatie genormaliseerd en de veiligheidsdiensten hebben de

controle van een deel van de rurale zones herwonnen. De Raad ontwaart in het administratief dossier

geen andere elementen waaruit zou moeten blijken dat verzoeker in aanmerking komt voor de

toekenning van subsidiaire bescherming overeenkomstig artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

Verzoeker brengt geen informatie bij die de uitgebreide en gedetailleerde analyse van voormelde COI

Focus kan ondergraven.

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

besluiten dat de verzoekende partij geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

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

aantoont.

2.7. Verzoeker vraagt in fine van zijn verzoekschrift de bestreden beslissing nietig te verklaren. Uit wat

voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over de grond van

het beroep zou kunnen oordelen. Verzoeker geeft verder niet aan welke substantiële

onregelmatigheden aan de bestreden beslissing zouden 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 het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.
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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 eenendertig oktober tweeduizend veertien

door:

mevr. C. DIGNEF, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME C. DIGNEF


