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nr. 158 721 van 16 december 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 20 juli 2015 heeft

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

18 juni 2015.

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 16 november 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

4 december 2015.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat G. KLAPWIJK en van attaché I.

SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekster, die verklaart van Algerijnse nationaliteit te zijn, is volgens haar verklaringen het Rijk

binnengekomen op 26 november 2014 en heeft zich vluchteling verklaard op 29 januari 2015.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoekster op 30 maart

2015 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoekster werd gehoord op 12 juni 2015.

1.3. Op 18 juni 2015 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing

tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze

beslissing werd op dezelfde dag aangetekend verzonden.
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De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Algerijnse nationaliteit te bezitten en een Arabische praktiserende moslima te zijn

afkomstig van Oran, wilayat Oran. U zou tot het vijfde jaar lager onderwijs school hebben gelopen. Uw

ouders zouden twee keer gescheiden zijn en in deze periodes (jaren ’80 en jaren ’90) zou u bij uw oma

gewoond hebben. Op zeventienjarige leeftijd zou u eens naar de politie gestapt zijn nadat uw vader u

had geslagen uit wraak omdat u zijn ontrouw aan uw moeder had verteld. De politie zou u echter terug

naar huis gebracht hebben omdat uw neef een collega van hen is. Actueel zijn uw ouders weer samen.

U zou vanaf 2000 samen met uw ouders en uw zussen D.(…), K.(…) en uw broers M.(…) en A.(…) in

Cité Sabah in Oran gewoond hebben. Sinds 2000 zou uw vader zich ten aanzien van u niet meer

agressief hebben opgesteld omdat u zich aan de regels hield. Uw zus K.(…) daarentegen zou in de

klappen zijn blijven delen omdat ze ‘nog vergissingen begaat’.

In 2010 zou u een opleiding kleuterleidster gevolgd hebben. U zou vervolgens als bediende gewerkt

hebben bij een vriend van uw vader en in de weekends zou u als naaister gewerkt hebben. Beide jobs

zou u tot voor uw vertrek uit Algerije uitgevoerd hebben.

In februari 2014 zou u op straat kennis gemaakt hebben met een Kabylische jongeman, genaamd H.(…)

I.(…). Hij zou u benaderd hebben door naar u te claxonneren waarna hij uw adres vroeg zodat hij zich

kon informeren om uw hand te vragen. De eerste vier maanden zou hij u tijdens de lunchpauze

meegenomen hebben in zijn auto om ergens te eten. U zou hem gevraagd hebben wanneer hij om uw

hand ging vragen waarop hij antwoordde dit uiterlijk tegen het einde van de zomer te doen. Na vier

maanden zou u ingestemd hebben om samen met hem naar het appartement van zijn vriend te gaan

om daar anale betrekkingen te hebben. U zou hiermee ingestemd hebben omdat u hier nieuwsgierig

naar was en toen het u beviel bent u hiermee doorgegaan. Uw maagdelijkheid zou nog intact zijn

gebleven. In totaal zou u ongeveer vier keer met H.(…) betrekkingen gehad hebben in het appartement

van zijn vriend M.(…). Hij zou namelijk een vriend zijn van jongs af aan en ze zouden samen vaak zijn

opgetrokken. Een week en half voor uw definitief vertrek uit uw ouderlijk huis, namelijk eind

augustus 2014, zou M.(…) direct na uw laatste intieme contact met H.(…) u opgebeld hebben met de

mededeling dat hij jullie gefilmd had. Hij zou u opgedragen hebben dezelfde handelingen met hem uit te

voeren, zo niet zou hij het videomateriaal aan uw vader geven. U zou aanvankelijk gedacht hebben dat

M.(…) het niet echt meende maar nadat hij u een aantal keren opbelde zou u zijn eis au sérieux

genomen hebben waarop u H.(…) hierover op de hoogte bracht. H.(…) zou echter geen geloof hebben

gehecht aan het feit dat zijn vriend zoiets zou doen.

Op een dag, toen u van uw werk naar huis ging, zou uw zus K.(…) u opgebeld hebben met de

boodschap dat iemand een video thuis was komen overhandigen en dat uw vader en de rest van de

familie de video heeft gezien. Uw zus zou u aangemaand hebben niet naar huis te komen omdat uw

vader u opwachtte voor de deur met een mes. U zou H.(…) ingelicht hebben over het feit dat zijn vriend

de video aan uw vader had laten overhandigen maar hij zou de telefoon ingehaakt hebben. U zou nog

tweemaal naar zijn winkel zijn gegaan: één keer was enkel een medewerker aanwezig en de tweede

keer was de winkel gesloten. U zou met een minibus naar uw tante langs moederskant in Zahana,

wilayat Mascara, zijn gevlucht. De volgende dag zouden jullie naar Algiers zijn gegaan om daar een

woonst en werk te vinden. De dag daarop zou uw zus K.(…) echter naar uw tante gebeld hebben om

mee te delen dat nu ook de vrienden van uw vader bij de zaak waren betrokken en ze hem beloofd

hadden u te zullen vinden en zijn eer te zuiveren. Uw tante zou besloten hebben dat u naar Europa

moest gaan om daar asiel aan te vragen. Op 8 oktober 2014 zou u naar de Spaanse ambassade zijn

gegaan omdat uw tante daar iemand kent waardoor u geen afspraak nodig had. U zou naar Oran zijn

teruggekeerd waar u met uw zus K.(…) had afgesproken om u zo het familieboekje te overhandigen

waarmee u een uittreksel van uw geboorteakte bij de gemeente kon ophalen. U zou ook naar de vriend

van uw vader, uw werkgever, zijn gegaan om een werkattest op te vragen. U zou hem gevraagd hebben

uw vader hieromtrent niet in te lichten. Op 22 of 23 november 2014 zou u uiteindelijk Algerije legaal via

de luchthaven hebben kunnen verlaten. In Spanje zou een vriend van uw tante u opgewacht hebben om

daar asiel aan te vragen maar een derde zou u aangeraden hebben om in België asiel aan te vragen.

Drie dagen later zou u legaal per vliegtuig naar België zijn gereisd. U zou na uw aankomst in de

luchthaven in contact zijn gekomen met een oudere Marokkaanse dame die u onderdak zou hebben

geboden. U zou haar van meet af aan meegedeeld hebben dat u naar het Noordstation wil om daar

asiel aan te vragen maar de vrouw zou u binnenshuis gehouden hebben onder het mom dat het te koud

buiten was. Ze zou zelf een huwelijkspartner voor u op het oog hebben maar u zou dit vriendelijk

geweigerd hebben. U zou op 29 januari 2015 dan toch eindelijk asiel zijn gaan aanvragen maar bij

aankomst bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) stelde u vast dat u uw paspoort niet bij had. U zou

de Marokkaanse dame opgebeld hebben, maar zij deelde u mee dat ze op weg was naar de luchthaven

voor een vakantie in Marokko. Bij uw inschrijving legde u een origineel uittreksel van uw geboorteakte
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uitgegeven op 11 november 2014 en uw rijbewijs neer. Op de zetel van het Commissariaat-

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) legt u nog een origineel werkattest dd.

29/09/2014 neer en een kopie van de verklaring van uw zus K.(…) bij de gemeente waarin ze uw

probleem uiteenzet dd. 14/05/2015.

U zou hier in België contact hebben met uw zus K.(…) en zij zou u meegedeeld hebben dat uw vader

tracht te achterhalen wie de jongeman op de video is.

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 is het toch wel opmerkelijk dat u, die stelt een extremistische vader te hebben, zes maanden

met een jongen zou uitgaan, en zelfs anale seks met deze persoon zou hebben, zonder dat uw vriend

ook maar aanstalten maakte om effectief uw hand te gaan vragen en dit ondanks het feit dat u hierop

aandrong. U kreeg immers slechts als antwoord dat hij nog even zou wachten om dan vervolgens te

zeggen dat hij het ‘tegen de zomer’ zou vragen (gehoorverslag CGVS, pp. 13, 15). U geeft aan dat hij

gedurende de eerste vier maanden rond de middag in de buurt van uw werk rond reed, u dan instapte,

jullie dan wat rondreden en wat aten (gehoorverslag CGVS, p.15). Deze door u geschilderde gang van

zaken wekt de nodige verbazing daar u toch niet kon uitsluiten dat jullie hierbij opgemerkt zouden

worden door uw familie of door vrienden waardoor jullie wel eens ernstig in de problemen zouden

kunnen komen. U geeft immers expliciet aan dat jullie van jullie vader niets mochten ondernemen, jullie

elke dag moesten bidden en hij ‘niets mocht vinden tegen jullie’. U verwijst in dit kader ook nog eens

naar een incident waarbij uw vader een sigaret op uw huid had uitgeduwd omdat hij u had gezien in een

kledingstuk zonder mouwen (gehoorverslag CGVS, 7). Deze door u toch wel laconieke manier van

handelen wekt dan ook op zijn zachtst gezegd de nodige verbazing.

Verder kunnen er een aantal kanttekeningen gemaakt worden bij de door u geschilderde gang van

zaken. Zo stelt u dat M.(…), de vriend van uw partner, jullie gefilmd zou hebben terwijl jullie

betrekkingen hadden in zijn appartement en u met deze opnames onder druk wilde zetten opdat ook u

met hem betrekkingen zou hebben. Toen u weigerde hierop in te gaan zou deze vriend de cd met de

opnames via een tussenpersoon aan uw vader hebben bezorgd (CGVS p.13). Dient in dit kader te

worden opgemerkt dat het weinig aannemelijk is dat deze vriend zo ver zou gaan daar hij door zijn

handelswijze het leven van zijn eigen vriend in gevaar bracht, u hebt het immers over erewraak.

Bovendien kon hij toch ook niet uitsluiten dat door zijn handelswijze ook wel eens aan het licht zou

kunnen komen dat hij zijn appartement aan jullie ter beschikking had gesteld om ‘ontucht te

plegen’ waardoor ook hij zich wel eens de woede van uw vader op de hals zou kunnen halen.

Verder beweert u dat nadat M.(…) de video aan uw vader had laten overhandigen, u H.(…)

gecontacteerd had met de mededeling alsnog uw hand te gaan vragen om zo het probleem op te lossen

(gehoorverslag CGVS, p. 13). Nadat hij de telefoon had ingehaakt en niet meer bereikbaar was zou u tot

tweemaal toe naar zijn winkel zijn gegaan, de eerste keer trof u een werknemer aan en de tweede keer

was de winkel gesloten (gehoorverslag CGVS, p. 13). Over dit gegeven hebt u echter met geen woord

gerept tijdens uw verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ; zie Vragenlijst dd. 30/03/2015

vraag 3 punt 5, p. 3). Nochtans is er u aan het begin van het gehoor op het CGVS gevraagd of u alle

essentiële elementen hebt aangekaart voor uw asielaanvraag waarop u enkel stelde dat u vergeten te

vertellen was dat u op 17-jarige leeftijd naar het politiebureau bent gegaan (gehoorverslag CGVS, pp. 1

en 2). Ter verduidelijking gevraagd of u nog andere essentiële elementen bent vergeten aanhalen,

antwoordt u van niet (gehoorverslag CGVS, p. 2).

Uw asielrelaas wordt andermaal onderuit gehaald door tegenstrijdige data, zo beweert u initieel in

september – oktober 2014 uw ouderlijk huis definitief te hebben verlaten (gehoorverslag CGVS, p. 7),

terwijl u verder in het gehoor verklaart reeds eind augustus uw huis te hebben verlaten en dat twee

dagen na uw aankomst bij uw tante, begin september, u vernam dat de vrienden van uw vader nu ook

naar u op zoek zijn (gehoorverslag CGVS, p. 9). Gezien de impact van dit laatste, want u stelt immers

dat zo het enkel uw vader was die naar u op zoek was, u in Algerije was gebleven, kan deze

discrepantie niet overtuigen (gehoorverslag CGVS, p. 8).

Voorts bent u tijdens uw onderduikperiode van meer dan twee maanden bij uw tante tot tweemaal toe

naar Oran terug gereisd om documenten (werkattest en uittreksel van geboorteakte) op te halen omdat

u deze stukken nodig zou hebben voor de ambassade alsook voor uw asielprocedure. Zo beweert u in

Oran met uw zus K.(…) te hebben afgesproken om u het familieboekje te overhandigen waarmee u bij

de gemeente in Oran uw uittreksel van uw geboorteakte bent gaan ophalen (gehoorverslag CGVS, pp.

10, 21). Gepeild waarom u dergelijk groot risico nam gezien u door uw vader en zijn vrienden gezocht

wordt, antwoordt u laconiek dat zij u sowieso toch overal kunnen vinden zelf tot aan de luchthaven

(gehoorverslag CGVS, p. 10). Het hoeft geen betoog dat deze manier van handelen totaal niet strookt

met de vrees die u beweert te koesteren Wat betreft het werkattest dd. 29/09/2014 dient er te worden
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opgemerkt dat u dit document bent gaan ophalen bij niemand minder dan een vriend van uw vader

(gehoorverslag CGVS, p. 21). U vroeg deze man nonchalant dat hij het niet aan uw vader mocht

vertellen (gehoorverslag CGVS, p. 21). Ook deze door u geschilderde manier van handelen ontbeert

iedere geloofwaardigheid daar u stelt net omdat uw vader zijn vrienden had ingeschakeld niet elders in

Algerije te kunnen verblijven en u niet kon uitsluiten dat deze vriend uw vader onmiddellijk op de hoogte

zou brengen. Aansluitend dient nog te worden opgemerkt dat ook uw twee maanden durende verblijf bij

deze tante de wenkbrauwen doet fronsen daar het toch niet onmogelijk was dat uw vader ook wel eens

naar daar zou kunnen komen. U hiernaar gepeild, geeft u aan dat ‘hij daar niet aan gedacht had omdat

haar man een beetje streng was’ (gehoorverslag CGVS, p. 8). Andermaal biedt uw uitleg geen afdoende

verschoning. Deze bovengenoemde handelingen doen, en zoals reeds werd aangestipt, op

fundamentele wijze afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Tot slot hebt u pas op 29 januari 2015 asiel aangevraagd terwijl u sinds eind november 2014 in België

bent. U wijt dit aan het feit dat de Marokkaanse dame die u onderdak bood u aanmaande om met het

koude weer binnen te blijven (gehoorverslag CGVS, p. 11). Het hoeft geen betoog dat dit geen

afdoende argument is waarom u niet direct de bescherming zocht van de Belgische autoriteiten temeer

uw reis naar Europa net tot doel had asiel aan te vragen om bescherming te krijgen (gehoorverslag

CGVS, pp. 9, 10, 11 en 12). Mocht u effectief een dusdanige vrees koesteren zoals u probeert te laten

uitschijnen kan er van u verwacht worden dat u bij aankomst in België alles in het werk zou stellen om

zo snel mogelijk bij de bevoegde autoriteiten bescherming te vragen. Dat u dit heeft nagelaten wijst

andermaal op het ongeloofwaardig karakter van uw asielmotief.

Gezien bovenstaande opmerkingen dient er te worden opgemerkt dat uw vrees voor vervolging niet

geloofwaardig is en dient u de vluchtelingenstatus te worden geweigerd.

De door u neergelegde Algerijnse geboorteakte en rijbewijs, hebben enkel betrekking op uw identiteit en

uw nationaliteit, gegevens die hier niet ter discussie staan. Het werkattest, hetwelk hierboven is al

besproken, toont aan dat u in Algerije een job gehad, een gegeven dat hier op zich niet ter discussie

staat. De verklaring van uw zus heeft geen enkele bewijswaarde aangezien deze is opgesteld ter uwen

behoeve en enkel waarde heeft ter ondersteuning van een geloofwaardig relaas, wat in uw geval niet zo

blijkt te zijn.

In de marge dient te worden opgemerkt dat het heel bevreemdend is dat u enkel uw paspoort was

vergeten mee te nemen naar de Dienst Vreemdelingenzaken, hetwelk tot op heden spoorloos is omwille

van het feit dat de Marokkaanse dame niet in het land is (gehoorverslag CGVS, p. 12). Het is verder

zeer merkwaardig dat u aanvankelijk bij de DVZ beweert over een kopie van uw paspoort te beschikken

(zie Verklaring 04/02/2014 punt 30 A, p. 10), maar op het CGVS verklaart dit niet te hebben

teruggevonden (gehoorverslag CGVS, p. 13).

Volledigheidshalve dient opgemerkt dat u afkomstig bent uit Oran. Uit een onderzoek van de situatie in

Algerije blijkt dat er op dit ogenblik in de grote stedelijke centra van Algerije geen reëel risico op ernstige

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

waarover het Commissariaatgeneraal beschikt (en waarvan u een kopie in het administratief dossier

vindt), is de situatie op dit ogenblik in de grote stedelijke centra genormaliseerd en wordt het leven of de

persoon van de burgers niet ernstig bedreigd door willekeurig geweld in het kader van een binnenlands

of internationaal gewapend 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, afgeleid uit de schending van de artikelen 48/3, 48/4, 48/5, § 3 en 62 van de wet

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de

verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet), voert verzoekster aan dat het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen ten onrechte vragen stelt bij de door haar beschreven

gang van zaken en de zeer strikt houding van haar vader ten aanzien van haar sociale – meer bepaald

liefdesleven. Zij benadrukt dat zij haar asielaanvraag juist steunt op het feit dat zij zich tegen de

autoriteit van haar vader verzette op grond van haar moderne levensopvattingen, namelijk die van ‘een

vrouw die zich als lid van een bepaalde (kwetsbare) sociale groep in de Algerijnse samenleving tracht te

onttrekken aan de greep van haar vader in de context van de moslimgemeenschap’. Verzoekster acht

de beschrijving door het Commissariaat-generaal van haar gedrag als zijnde “laconiek” dan ook niet

bepaald gepast nu inderdaad moet blijken dat zij bereid is om grote risico’s te nemen om voor haar

rechten op te komen.



RvV X - Pagina 5

Voorts meent verzoekster dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen het

ten onrechte weinig aannemelijk acht dat de vriend van H. zo ver zou willen zijn gegaan om het leven

van deze laatste in gevaar te brengen. Verzoekster stelt dat zij nooit heeft gesteld dat M. een goede

vriend was van haar minnaar H., die laatstgenoemde geen enkel kwaad wilde aandoen. De redenering

van het Commissariaat-generaal in dit verband berust volgens verzoekster in grote mate op loutere

wilde veronderstellingen.

Daarnaast meent verzoekster dat het Commissariaat-generaal ten onrechte negatieve conclusies trekt

uit het feit dat zij tijdens het eerste gehoor bij Dienst Vreemdelingenzaken met geen woord heeft gerept

over het feit dat ze H. had getracht telefonisch te bereiken alvorens tot twee maal toe gepoogd te

hebben hem te ontmoeten in zijn winkel. Zij wijst erop dat het algemeen gekend is dat de gehoren bij de

Dienst Vreemdelingenzaken zeer kort zijn en stelt dat van haar zeker niet verlangd wordt dat zij reeds in

dat stadium haar hele asielrelaas ontplooit. Tijdens haar (tweede) gehoor bij het Commissariaat-

generaal heeft zij de kans gekregen om haar relaas meer in detail uit de doeken te doen. Deze

verduidelijking tijdens het tweede gehoor kan haar niet kwalijk worden genomen, aldus verzoekster, die

te dezen nog betoogt dat de weglating uit het eerste relaas bij Dienst Vreemdelingenzaken geenszins

kan worden aanzien als een essentieel element maar eerder dient te worden beschouwd als een nadere

feitelijke toelichting tijdens het tweede gehoor van een belangrijk gegeven dat reeds in grote lijnen was

aangeroerd tijdens het eerste gehoor bij Dienst Vreemdelingenzaken. Zij werpt dienaangaande nog op

dat het Commissariaat-generaal haar tijdens het gehoor op geen enkel moment heeft geconfronteerd

met deze zogenaamde vermeende weglating tijdens het eerste gehoor.

Verzoekster vervolgt dat het Commissariaat-generaal ten onrechte stelt dat zij tegenstrijdige

verklaringen heeft afgelegd betreffende de periode waarin zij het ouderlijk huis verlaten had. De

vermeende tegenstrijdigheid is naar mening van verzoekster hoe dan ook niet van dien aard dat zij haar

gehele geloofwaardigheid doet wankelen. Het betreft immers slechts een temporele verschuiving van

één maand in haar geheugen.

Tevens meent verzoekster dat het Commissariaat-generaal ten onrechte stelt dat het niet geloofwaardig

is dat zij, ondanks de dreigementen van haar vader, er toch nog zou in zijn geslaagd om bepaalde voor

haar risicovolle handelingen te stellen, zoals het ophalen van een uittreksel van haar geboorteakte en

van een werkattest bij een vriend van haar vader. Verzoekster laat gelden dat zij goed op de hoogte was

van wat haar vader op de meeste momenten van de dag deed zodat ze min of meer kon bepalen

wanneer voor haar de kust veilig was om bepaalde administratieve en andere handelingen te stellen om

haar vlucht uit het land voor te bereiden. Volgens verzoekster was de “vriend van haar vader” ook niet

op de hoogte van de problemen die zij met haar vader kende toen zij zich bij hem aanbood om een

werkattest te komen halen.

Het Commissariaat-generaal stelt zich volgens verzoekster ook ten onrechte vragen bij haar verblijf bij

haar tante. Verzoekster wijst erop dat het een tante langs moederszijde betreft en het minstens mogelijk

of aannemelijk is dat zij de aanwezigheid van verzoekster verzweeg voor haar vader.

Waar haar tot slot wordt verweten dat zij pas enkele maanden na haar aankomst in België haar

asielaanvraag indiende bij de Belgische asielautoriteiten, voert verzoekster aan dat volgens de

interpretatieve regels van het Handbook on procedures and Criteria for Determining Refugee Status het

laattijdig indienen van een asielaanvraag op zich door de asielautoriteit niet mag worden aangewend als

argument om een asielaanvraag af te wijzen op die grond.

Verzoekster besluit uit het voorgaande dat de weigering van haar asielaanvraag niet op afdoende wijze

is gemotiveerd. Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen is, ondanks de

vraag daartoe vanwege haar raadsman, niet willen ingaan op het verzoek om haar casus te bekijken

vanuit het perspectief van verzoekster als een persoon deel uitmakend van een sociale groep, namelijk

een grote gemeenschap jonge moderne vrouwen in Algerije die worden gedwongen, op straffe van

onderdrukking en geweld, een bepaalde strenge door religie geïnspireerde levensstijl aan te nemen die

geheel niet strookt met hun levensbeschouwelijke opvattingen, aldus nog verzoekster.

2.2.1. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoeksters asielaanvraag geweigerd omdat (i) het

opmerkelijk is dat zij, die stelt een extremistische vader te hebben, zes maanden met een jongen zou

uitgaan en zelfs anale seks met deze persoon zou hebben zonder dat haar vriend ook maar aanstalten

maakte om effectief haar hand te vragen en dit ondanks het feit dat zij hierop aandrong, en haar

verklaring dat hij gedurende de eerste vier maanden rond de middag in de buurt van haar werk rond
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reed, zij dan instapte, zij dan wat rondreden en wat aten de nodige verbazing wekt daar zij toch niet kon

uitsluiten dat zij hierbij opgemerkt zouden worden door haar familie of door vrienden waardoor zij wel

eens ernstig in de problemen zouden kunnen komen, temeer zij expliciet aangeeft dat zij van hun vader

niets mochten ondernemen, zij elke dag moesten bidden en hij ‘niets mocht vinden tegen hen’ en zij in

dit kader ook nog eens verwijst naar een incident waarbij haar vader een sigaret op haar huid had

uitgeduwd omdat hij haar had gezien in een kledingstuk zonder mouwen, (ii) het weinig aannemelijk is

dat M. zo ver zou gaan om de opnames van haar en haar partner terwijl zij betrekkingen hadden in zijn

appartement via een tussenpersoon aan haar vader te bezorgen daar hij door zijn handelswijze het

leven van zijn eigen vriend in gevaar bracht en hij bovendien niet kon uitsluiten dat door zijn

handelswijze ook wel eens aan het licht zou kunnen komen dat hij zijn appartement ter beschikking had

gesteld om ‘ontucht te plegen’ waardoor ook hij zich wel eens de woede van haar vader op de hals zou

kunnen halen, (iii) zij op het Commissariaat-generaal beweert dat, nadat M. de video aan haar vader

had laten overhandigen, zij H. gecontacteerd had met de mededeling alsnog haar hand te gaan vragen

om zo het probleem op te lossen en dat zij, nadat hij de telefoon had ingehaakt en niet meer bereikbaar

was tot tweemaal toe naar zijn winkel zou zijn gegaan, doch zij over dit gegeven met geen woord heeft

gerept tijdens haar verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken, (iv) zij tegenstrijdige verklaringen

aflegt over het moment waarop zij haar ouderlijk huis definitief heeft verlaten, (v) het feit dat zij tijdens

haar onderduikperiode van meer dan twee maanden bij haar tante tot tweemaal toe naar Oran terug is

gereisd om documenten (werkattest en uittreksel van geboorte) op te halen omdat zij deze stukken

nodig zou hebben voor de ambassade alsook voor haar asielprocedure totaal niet strookt met de vrees

die zij beweert te koesteren, zij het werkattest bovendien is gaan ophalen bij niemand minder dan een

vriend van haar vader terwijl zij niet kon uitsluiten dat deze vriend haar vader onmiddellijk op de hoogte

zou brengen en ook haar twee maanden durende verblijf bij haar tante de wenkbrauwen doet fronsen

daar het niet onmogelijk was dat haar vader ook wel eens naar daar zou kunnen komen, (vi) zij pas op

29 januari 2015 asiel heeft aangevraagd terwijl zij sinds eind november 2014 in België is, wat andermaal

wijst op het ongeloofwaardig karakter van haar asielmotief, (vii) de door haar neergelegde geboorteakte,

rijbewijs en werkattest betrekking hebben op gegevens die niet ter discussie staan en de verklaring van

haar zus is opgesteld ter haren behoeve en enkel waarde heeft ter ondersteuning van een

geloofwaardig relaas, wat in haar geval niet zo blijkt te zijn, (viii) het heel bevreemdend is dat zij enkel

haar paspoort was vergeten mee te nemen naar de Dienst Vreemdelingenzaken, hetwelk tot op heden

spoorloos is omwille van het feit dat de Marokkaanse dame die haar onderdak bood niet in het land is

en het verder zeer merkwaardig is dat zij aanvankelijk bij de Dienst Vreemdelingenzaken beweert over

een kopie van haar paspoort te beschikken maar op het Commissariaat-generaal verklaart dit niet te

hebben teruggevonden en (ix) uit de informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt dat er op

dit ogenblik in de grote stedelijke centra van Algerije geen reëel risico op ernstige schade in de zin van

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

2.2.2. De Raad stelt derhalve vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in

die beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekster er kennis van heeft kunnen nemen en heeft

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden

waarover zij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele

motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet voldaan (RvS 5 februari

2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 1.64.298; 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).

Verzoekster maakt niet duidelijk op welk punt deze formele motivering haar 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 verzoekster 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. De Raad stelt vast dat verzoekster in

wezen de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus van 18 juni 2015 (CG nr. 1510885), 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. Het middel zal dan ook onder meer vanuit dit oogpunt worden

onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).

2.3. Na lezing van het administratief dossier besluit de Raad in navolging van de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen dat verzoekster geen geloofwaardige elementen aanbrengt
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waaruit kan blijken dat zij haar land van herkomst is ontvlucht of dat zij er niet zou kunnen terugkeren

omwille van een gegronde vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin of een reëel risico op het

lijden van ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet.

2.3.1. Zo oordeelt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen vooreerst op goede

gronden dat (i) het opmerkelijk is dat verzoekster, die stelt een extremistische vader te hebben, zes

maanden met een jongen zou uitgaan en zelfs anale seks met deze persoon zou hebben zonder dat

haar vriend ook maar aanstalten maakte om effectief haar hand te vragen en dit ondanks het feit dat zij

hierop aandrong en (ii) haar verklaring dat hij gedurende de eerste vier maanden rond de middag in de

buurt van haar werk rond reed, zij dan instapte, zij dan wat rondreden en wat aten de nodige verbazing

wekt daar zij toch niet kon uitsluiten dat zij hierbij opgemerkt zouden worden door haar familie of door

vrienden waardoor zij wel eens ernstig in de problemen zouden kunnen komen, temeer zij expliciet

aangeeft dat zij van hun vader niets mochten ondernemen, zij elke dag moesten bidden en hij ‘niets

mocht vinden tegen hen’ en zij in dit kader ook nog eens verwijst naar een incident waarbij haar vader

een sigaret op haar huid had uitgeduwd omdat hij haar had gezien in een kledingstuk zonder mouwen.

Verzoekster brengt hier tegen in dat zij haar asielaanvraag juist steunt op het feit dat zij zich tegen de

autoriteit van haar vader verzette op grond van haar moderne levensopvattingen en dat zij bereid was

om grote risico’s te nemen om voor haar rechten op te komen. Deze stelling vindt evenwel niet de

minste steun in haar verklaringen zoals zij deze heeft afgelegd tijdens haar gehoor op de zetel van het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen en waaruit integendeel blijkt dat zij zich

schikte naar de eisen van haar vader en dat zij al het mogelijke deed – zij zette zelfs haar telefoon op

stil om hem niet te enerveren – om hem niet boos te maken en aldus problemen met hem te vermijden.

Haar zus K. zou blijkens verzoeksters verklaringen veel vergissingen hebben blijven begaan, waarna ze

werd geslagen. Verzoekster verklaarde “(…) het is daarom dat ik altijd tegen haar zeg probeer het te

vermijden daarom vermijdt ze het nu ook zoals mij.” (administratief dossier, stuk 5, p. 5-6). Uit

verzoeksters verklaringen kan dan ook allerminst blijken dat zij bereid was om grote risico’s te nemen

om voor haar rechten op te komen, zoals wordt geponeerd in het verzoekschrift. Evenmin kan uit haar

verklaringen wordt afgeleid dat zij er ‘moderne levensopvattingen’ op nahield. Gevraagd wat zij moesten

laten of doen vanaf het moment dat haar vader extremist was geworden, verklaarde verzoekster “Ik

kwam vroeg naar huis van werk en hij mag niets vinden tegen jou, we moeten elke dag bidden, ik deed

het al voor God dus dat was geen probleem (…)” Ook verklaarde verzoekster dat haar vader haar

oplegde om een hoofddoek te dragen, maar daarna ‘toen zij wist dat God dat wil’ vond zij het naar eigen

zeggen ok (administratief dossier, stuk 5, p. 7). Verzoekster kan dan ook bezwaarlijk volhouden dat zij

werd gedwongen, op straffe van onderdrukking en geweld, een bepaalde strenge door religie

geïnspireerde levensstijl aan te nemen die geheel niet strookt met haar levensbeschouwelijke

opvattingen.

Gelet op de door verzoekster geschetste context en in acht genomen haar verklaringen dat zij niets

deed om haar vader boos te maken, kan naar het oordeel van de Raad niet het minste geloof worden

gehecht aan de door haar geschilderde gang van zaken waar zij verklaart als volgt: “De eerste vier

maanden kwam hij in de buurt van mijn werk rond de middag met zijn auto en dan reden we wat en aten

we, na die vier maanden vroeg hij om mee te komen met hem naar appartement en toen ik meeging is

er gebeurd wat er is gebeurd we zijn verschillende keren gegaan maar dan op het einde problemen (…)

Toen u meeging naar appartement wist u dan wat er zich ging afspelen? Bedoel je tussen hem en

mij of van die camera? Die van tussen jij en hem? Dat is duidelijk want je weet dat Satan zal

tussenkomen Waarom stem je dan in om mee te gaan? Aan de andere kan hou ik van hem en aan de

andere kant is het de leeftijd, ik wilde met iemand naar bed Maar je bent een religieus meisje je hebt

gezegd dat je hoofddoek bent verder dragen omdat je begreep dat God dat wilde en ook dat je

bidt, waarom ga je dan naar bed met iemand voor je huwelijk? Dat is een vraag van goesting, we

laten ons meegaan als het over goesting gaat en ik zei u dat ik een gelovige bent meer niet extremist. Ik

wilde het ook eens proberen, ik heb ook mijn haar geknipt terwijl dat ook niet mag in islam. (…) Ok u

hebt dus dan eerste keer met hem fysiek contact gehad maar waarom daarna dan er niet

opgestaan dat hij uw hand ging vragen? Hij beloofde me mijn hand te vragen Maar waarom daarna

dan niet meer geweigerd tot wanneer hij uw hand vroeg? Ik was hem nu al gewoon en we gingen

naar appartement en hij zei dat ik geen zorgen moet maken en dat ik van hem ben en dat hij informatie

is gaan inwinnen bij wijk en dat hij weet dat mijn vader strikt is. Ik had nog nooit zoiets in mijn leven

gedaan en toen ik het had gedaan had ik ervan genoten en ging ik ermee door.” (administratief dossier,

stuk 5, p. 15-16). Deze manier van handelen staat immers volledig haaks op de extreme voorzichtigheid

die verzoekster aan de dag legde om problemen met haar vader te vermijden. Het tart dan ook iedere

verbeelding dat verzoekster zich enerzijds schikt naar de regels die door haar vader worden opgelegd
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om te vermijden dat zij door hem zou worden geslagen doch zij anderzijds wél handelingen zou stellen

die tot een eremoord kunnen leiden. Verzoeksters relaas mist naar het oordeel van de Raad dan ook

iedere geloofwaardigheid.

2.3.2. Verzoekster beweert dat M., de vriend van haar partner, hen gefilmd zou hebben terwijl zij

betrekkingen hadden in zijn appartement en dat M. haar met deze opnames onder druk wilde zetten

opdat zij ook met hem betrekkingen zou hebben. Toen verzoekster weigerde hierop in te gaan zou M.

de cd met de opnames via een tussenpersoon aan haar vader hebben bezorgd. Zoals terecht wordt

opgemerkt in de bestreden beslissing kan het evenwel weinig aannemelijk worden geacht dat M. zo ver

zou gaan daar hij door zijn handelswijze het leven van zijn eigen vriend in gevaar bracht. Waar

verzoekster opwerpt dat zij nooit heeft gesteld dat M. een goede vriend was van haar minnaar H., die

laatstgenoemde geen enkel kwaad wilde aandoen, kan zij bezwaarlijk ernstig worden genomen. Uit

verzoeksters verklaringen blijkt dat M. en H. elkaar al lang kenden, dat M. een oude vriend van H. was,

dat ze altijd samen zijn en altijd samen in de auto zijn (administratief dossier, stuk 5, p. 13 en p. 17).

Verzoekster kan dan ook bezwaarlijk volhouden dat beide mannen geen goede vrienden zouden zijn

geweest. Ook het feit dat het appartement van M. door H. werd gebruikt om seksuele betrekkingen met

verzoekster te hebben wijst naar het oordeel van de Raad op een hechte vriendschap en een groot

vertrouwen tussen beiden mannen. Het is de Raad dan ook niet duidelijk waarom M. het leven van zijn

vriend H. in gevaar zou willen brengen. Dit klemt des te meer daar M. verder niets te winnen had bij het

bezorgen van de video aan verzoeksters vader. Integendeel, zoals correct wordt aangehaald in de

bestreden beslissing, kon hij niet kon uitsluiten dat door zijn handelswijze ook wel eens aan het licht zou

kunnen komen dat hij zijn appartement ter beschikking had gesteld om ‘ontucht te plegen’ waardoor ook

hij zich wel eens de woede van verzoeksters vader op de hals zou kunnen halen. Ook deze

vaststellingen en overwegingen doen verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van verzoeksters relaas.

2.3.3. Daargelaten het feit dat verzoekster ten aanzien van de Dienst Vreemdelingenzaken met geen

woord heeft gerept over het feit dat zij, nadat M. de video aan haar vader had laten overhandigen, H.

gecontacteerd had met de mededeling alsnog haar hand te gaan vragen om zo het probleem op te

lossen en dat zij, nadat hij de telefoon had ingehaakt en niet meer bereikbaar was tot tweemaal toe naar

zijn winkel zou zijn gegaan, wordt de geloofwaardigheid van haar asielrelaas verder onderuit gehaald

door de vaststelling dat zij tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd over het moment waarop zij haar

ouderlijk huis definitief heeft verlaten: “(…) zo beweert u initieel in september – oktober 2014 uw

ouderlijk huis definitief te hebben verlaten (gehoorverslag CGVS, p. 7), terwijl u verder in het gehoor

verklaart reeds eind augustus uw huis te hebben verlaten en dat twee dagen na uw aankomst bij uw

tante, begin september, u vernam dat de vrienden van uw vader nu ook naar u op zoek zijn

(gehoorverslag CGVS, p. 9).” Verzoekster komt in voorliggend verzoekschrift niet verder dan het louter

minimaliseren van haar tegenstrijdige verklaringen. Het hoeft geen betoog dat dergelijk verweer niet

afdoende is om deze tegenstrijdigheden te herstellen.

2.3.4. Voorts treedt de Raad de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen bij in

diens oordeel dat ook het feit dat verzoekster tijdens haar onderduikperiode van meer dan twee

maanden bij haar tante tot tweemaal toe naar Oran terug is gereisd om documenten (werkattest en

uittreksel van geboorte) op te halen omdat zij deze stukken nodig zou hebben voor de ambassade

alsook voor haar asielprocedure totaal niet strookt met de vrees die zij beweert te koesteren. Het

verweer dat verzoekster goed op de hoogte was van wat haar vader op de meeste momenten van de

dag deed zodat ze min of meer kon bepalen wanneer voor haar de kust veilig was om bepaalde

administratieve en andere handelingen te stellen om haar vlucht uit het land voor te bereiden, kan

andermaal niet ernstig worden genomen. Uit verzoeksters verklaringen blijkt immers dat niet alleen haar

vader maar ook zijn vrienden naar haar op zoek waren. Verzoekster verklaarde in dit verband “ze zijn

met veel dus ze zullen me vinden. (…) ze kennen me goed en mijn zus hoorde hen zeggen dat hij

zichgeen zorgen hoeft te maken dat zij mij terug zullen brengen.” en “Ik had schrik en de vrienden van

mijn vader kunnen me toch overal vinden het is een risico en dat zel me achtervolgen tot aan

luchthaven. Ik had zoveel schrik dat zelf in Spanje ik niet kon blijven omdat er zoveel Algerijnen daar

zijn. (…)” (administratief dossier, stuk 5, p. 7-10). Dat verzoekster goed op de hoogte zou zijn geweest

van haar vaders dagelijkse routines doet derhalve niets af aan het grote risico dat zij nam om zich tot

tweemaal toe naar Oran te begeven om documenten op te halen. Dit klemt des te meer daar zij het

werkattest is gaan ophalen bij niemand minder dan een vriend van haar vader. Verzoekster beweert

thans dat deze vriend van haar vader niet op de hoogte was van de problemen die zij met haar vader

kende, doch zij kon op het ogenblik dat zij hem contacteerde niet uitsluiten dat hij hier wél weet van had

en dat hij haar vader onmiddellijk van haar komst naar zijn bureau op de hoogte zou brengen.
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Dat verzoeksters vader haar overal zou hebben gezocht, wordt overigens tegengesproken door het feit

dat zij gedurende twee maanden zonder problemen bij haar tante langs moederszijde heeft kunnen

verblijven. Er kan immers logischerwijze worden verwacht dat verzoeksters vader haar eerst bij

familieleden zou gaan zoeken. Dat het een tante langs moederszijde betreft doet hieraan geen afbreuk.

Verzoekster bevestigde tijdens het gehoor overigens uitdrukkelijk dat haar vader haar ook zou zoeken

bij de familie langs moederskant. Zij opperde in dit verband “maar misschien denken ze niet dat ik bij die

welbepaalde tante ben” (administratief dossier, stuk 5, p. 19), waarmee zij er echter opnieuw niet in

slaagt te overtuigen. Gelet op het risico dat haar vader haar op haar onderduikadres zou komen zoeken,

kan niet worden ingezien waarom verzoekster hier twee maanden lang zou zijn gebleven en zij geen

veiliger onderkomen zou hebben gezocht. Opnieuw doen haar handelingen aldus op fundamentele wijze

afbreuk aan de geloofwaardigheid van haar relaas.

2.3.5. Dat in hoofde van verzoekster allerminst een gegronde vrees voor vervolging kan worden

aangenomen, wordt andermaal bevestigd door verzoeksters laattijdige asielaanvraag. In de bestreden

beslissing wordt dienaangaande terecht uiteengezet als volgt: “Tot slot hebt u pas op 29 januari 2015

asiel aangevraagd terwijl u sinds eind november 2014 in België bent. U wijt dit aan het feit dat de

Marokkaanse dame die u onderdak bood u aanmaande om met het koude weer binnen te blijven

(gehoorverslag CGVS, p. 11). Het hoeft geen betoog dat dit geen afdoende argument is waarom u

niet direct de bescherming zocht van de Belgische autoriteiten temeer uw reis naar Europa net tot doel

had asiel aan te vragen om bescherming te krijgen (gehoorverslag CGVS, pp. 9, 10, 11 en 12). Mocht u

effectief een dusdanige vrees koesteren zoals u probeert te laten uitschijnen kan er van u verwacht

worden dat u bij aankomst in België alles in het werk zou stellen om zo snel mogelijk bij de bevoegde

autoriteiten bescherming te vragen. Dat u dit heeft nagelaten wijst andermaal op het ongeloofwaardig

karakter van uw asielmotief.” De Raad benadrukt in dit verband dat van verzoekster, die beweert

vervolgd te worden in haar land van herkomst en die de bescherming van de Conventie van Genève of

de subsidiaire bescherming inroept, redelijkerwijs mag worden verwacht dat zij zich, indien zij nood

heeft aan daadwerkelijke bescherming, bij aankomst of zo snel mogelijk daarna wendt tot de

asielinstanties van het onthaalland, quod non in casu. Verzoekster brengt ook in voorliggend

verzoekschrift geen afdoende verschoning aan voor de laattijdigheid van haar asielaanvraag.

Verzoeksters houding toont dan ook aan dat zij internationale bescherming niet dringend noodzakelijk

achtte. Haar gedrag vormt immers een contra-indicatie voor de ernst van door haar voorgehouden nood

aan internationale bescherming en kan bezwaarlijk getuigen van een gegronde vrees voor vervolging in

de zin van de vluchtelingenconventie of een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §

2 van de vreemdelingenwet. Deze vaststelling ondermijnt naar het oordeel van de Raad finaal de ernst

en de geloofwaardigheid van de door verzoekster geschetste vrees. De argumentatie in het

verzoekschrift kan deze appreciatie niet ombuigen.

2.3.6. De Raad stelt vast dat verzoekster de motieven van de bestreden beslissing met betrekking tot de

door haar in de loop van de administratieve procedure neergelegde documenten op generlei wijze

betwist, laat staan ontkracht zodat de Raad om dezelfde redenen als de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen deze stukken niet in aanmerking neemt als bewijs van de door

verzoekster voorgehouden vrees.

Tevens gaat zij volledig voorbij aan de motieven waar in de bestreden beslissing terecht wordt

opgemerkt als volgt: “In de marge dient te worden opgemerkt dat het heel bevreemdend is dat u enkel

uw paspoort was vergeten mee te nemen naar de Dienst Vreemdelingenzaken, hetwelk tot op heden

spoorloos is omwille van het feit dat de Marokkaanse dame niet in het land is (gehoorverslag CGVS, p.

12). Het is verder zeer merkwaardig dat u aanvankelijk bij de DVZ beweert over een kopie van uw

paspoort te beschikken (zie Verklaring 04/02/2014 punt 30 A, p. 10), maar op het CGVS verklaart dit

niet te hebben teruggevonden (gehoorverslag CGVS, p. 13).” Ook dit onderdeel van de motivering blijft

derhalve onverminderd staande en wordt door de Raad tot de zijne gemaakt.

2.3.7. Aangezien in de bestreden beslissing ernstige gebreken in de verklaringen van de verzoekende

partij worden aangehaald en geen van de motieven overtuigend wordt weerlegd zoals blijkt uit wat

voorafgaat, schragen de gezamenlijke motieven de bestreden beslissing. Immers, 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 verzoekster aantonen dat haar aanvraag

gerechtvaardigd is. Verzoekster 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). Haar verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van haar hoedanigheid van vluchteling op
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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 ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid

uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen. 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). Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als

voldaan is aan de voorwaarden gesteld door artikel 48/6 van de vreemdelingenwet, quod non in casu.

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 een toekenning van

bescherming kunnen rechtvaardigen. Zoals uitvoerig wordt uiteengezet in de bestreden beslissing en

zoals blijkt uit wat voorafgaat is het vluchtrelaas van verzoekster niet geloofwaardig zodat er geen reden

is om het te toetsen aan de voorwaarden die inzake de erkenning van vluchtelingen worden gesteld

door artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève en artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

Gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van het door haar opgediste relaas, toont verzoekster

evenmin aan dat zij wordt vervolgd of geviseerd door haar autoriteiten of derden en dat zij het

slachtoffer dreigt te worden van een vervolging die zou resulteren in doodstraf of executie dan wel

foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing die in haar hoofde een reëel risico

op het lijden van ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet

uitmaakt.

2.4. In het administratief dossier zijn geen andere elementen voorhanden waaruit zou moeten blijken dat

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

48/4 van de vreemdelingenwet. Immers, de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen concludeert op basis van de informatie gevoegd aan het administratief dossier dat er in de

grote stedelijke centra van Algerije geen reëel risico bestaat op ernstige schade in de zin van artikel

48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet. Verzoekster betwist deze beoordeling niet, noch brengt zij

gegevens bij waaruit kan blijken dat de informatie toegevoegd aan het administratief dossier niet correct

zou zijn of dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen hieruit de verkeerde

conclusies zou hebben getrokken. Dienvolgens wordt voorgaande analyse door de Raad overgenomen

en tot de zijne gemaakt.

2.5. In acht genomen wat vooraf gaat is de Raad van oordeel dat de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen terecht concludeert aan de hand van de in de bestreden beslissing

toegelichte vaststellingen dat verzoekster niet als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet kan worden erkend en dat zij niet in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming

in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

2.6. Waar verzoekster in fine vraagt om de bestreden beslissing te vernietigen en het dossier terug te

sturen naar het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen voor verder onderzoek,

wijst de Raad erop dat hij slechts de bevoegdheid heeft de beslissing van de commissaris-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiair beschermingsstatus te vernietigen om redenen vermeld in artikel 39/2, § 1, 2° van de

vreemdelingenwet. Verzoekster toont niet aan dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de

bestreden beslissing die door de Raad niet kan worden hersteld, noch toont zij aan dat er essentiële

elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen tot een bevestiging of een hervorming

zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen, zoals blijkt uit wat voorafgaat.

Het verzoek tot vernietiging kan derhalve niet worden ingewilligd.

Het enig middel is ongegrond. De bestreden beslissing wordt beaamd en in zijn geheel overgenomen.
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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 zestien december tweeduizend vijftien door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M.-C. GOETHALS


