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nr. 52 153 van 30 november 2010

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 11 augustus 2010

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

staatlozen van 9 juli 2010.

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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 29 september 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

5 november 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat T. VAN DEN BOSSCHE, en van

attaché S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De voornaamste gegevens van de zaak kunnen als volgt worden samengevat:

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

binnengekomen op 2 maart 2009.

1.2. Verzoeker werd op 23 december 2009 aangetroffen op het Belgisch grondgebied door de politie

van Ronse naar aanleiding van een onderzoek inzake opzettelijke slagen en verwondingen.

1.3. Verzoeker verklaarde zich vluchteling op 21 januari 2010. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en

ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 24 juni 2010 door de Dienst Vreemdelingenzaken

overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Verzoeker werd

gehoord op 5 juli 2010.
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1.4. Op 9 juli 2010 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 12 juli 2010 aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“ A. Feitenrelaas

U verklaart geboren te zijn in Medina Djedida (Oran), de Algerijnse nationaliteit te bezitten en Kabyliër

te zijn. Uw vader was militair en werkte op het bureau van de anti-terrorisme cel in Hedra (Algiers),

waar jullie tevens in een militair complex woonden. Toen president Bouteflika aan de macht kwam

vaardigde hij in 2000 een nieuwe wet uit waardoor terroristen die hun "maquis" verlieten amnestie

kregen. Uw vader en tal van andere militairen hadden tegen deze wet gestemd. In 2003 werd uw vader

op basis van toen voor u onbekende redenen geschorst. In oktober 2004 diende uw vader zijn graad af

te geven, werd hij ontslagen en dienden jullie het wooncomplex te verlaten. Dit gebeurde met het

merendeel van de militairen die tegen deze wet hadden gestemd. Jullie verhuisden daarna naar Beijaja,

zo’n 200 km van Algiers. Uw vader bezat daar drie huizen, maar hoe hij precies in jullie

levensonderhoud voorzag weet u niet. In augustus 2005 verhuisden jullie naar Tlemcen. Op 16 mei

2006 vertrok uw vader en kwam niet meer naar huis terug. De politie kwam naar uw woning en liet

weten dat iemand in een café op uw vader had geschoten. Uw vader verdween daarna. Heel de familie

(u, uw moeder en drie zussen), werden naar het politiekantoor meegenomen en kregen daar te horen

dat enkel het leger voor het onderzoek bevoegd was. Jullie werden naar hun kantoren in Tlemcen

meegenomen en gedurende veertien dagen over uw vader ondervraagd, waarna men jullie plots

meedeelde dat het onderzoek was beëindigd. Een vijftal dagen na jullie vrijlating verhuisden jullie naar

Bechar waar uw moeder een huis kocht. U vermoedt dat jullie leefden van het geld van uw vader. Einde

2006 werd uw moeder door haar advocaat gecontacteerd die haar meedeelde dat ze naar de politie

moest gaan om te worden bevraagd, de auto van haar echtgenoot was teruggevonden naast het

ziekenhuis. Toen uw moeder terugkwam van de politie deelde ze u mee dat haar echtgenoot/uw vader

naar het buitenland zou zijn vertrokken, meer details kon ze u niet geven. Op 20 januari 2007 vielen

plots vier mannen jullie huis binnen en vroegen naar uw vader. Uw moeder werd geslagen en u werd

zwaar mishandeld, doch jullie konden hen geen informatie geven. Er werd door deze mannen

geschoten, waarop uw buurvrouw de politie verwittigde. Uw twee oudste zussen werden door deze

mannen ontvoerd. U kwam in het ziekenhuis terug bij bewustzijn. Een viertal dagen nadien werden u en

uw moeder en kleine zus door de politie meegenomen voor ondervraging en legden jullie klacht neer.

De politie zette een onderzoek op, maar had geen informatie over de identiteit van uw belagers. Tevens

deelde ze jullie mee dat ze uw vader ervan verdacht wapens aan terroristen te hebben verkocht en dat

dit te maken had met de beschieting in het café. Op 28 januari 2007 begaf u zich naar Algiers, u moest

daar een aantal onderzoeken laten doen omdat u hartproblemen had. Er werd vastgesteld dat u een

operatie diende te ondergaan. U keerde terug naar Oran waar u bij uw grootmoeder verbleef. Omdat uw

grootmoeder schrik had dat ‘men’ u bij haar zou vinden huurde ze voor u een huis iets verderop

gelegen. Op 28 april 2008 kwamen twee onbekende personen bij haar naar u vragen. U vertrok daarop

naar Belabbas in afwachting van uw operatie in Algiers op 1 juni 2008. Op 5 oktober 2008 reisde u

illegaal in een boot naar Barcelona, waar u de kost verdiende door zwartwerk. Op het moment van uw

vertrek was u nog minderjarig. In Barcelona vernam u via telefonisch contact met een studiekameraad

dat uw grootmoeder intussen overleden was en uw moeder en kleine zus in Marokko zouden zijn, waar

weet u niet. Een viertal maanden later, rond 1 januari 2009, verliet u Spanje omdat u de taal niet

machtig was en reisde u per bus en trein naar Parijs, waar u een maand zou hebben verbleven en

illegaal werkte. Vervolgens kwam u naar België waar u ook aan zwartwerk deed en op 21 januari 2010

asiel aanvroeg. U had nooit eerder een dergelijke aanvraag gedaan omdat u niet wist dat er zoiets

bestond.

B. Motivering

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

te worden opgemerkt dat u niet aannemelijk hebt gemaakt uw land te hebben verlaten uit een vrees

voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie, noch een reëel risico te lopen op het lijden

van ernstige schade zoals begrepen onder de definitie van subsidiaire bescherming en wel om

volgende redenen.

Zo verklaart u uit vrees voor de terroristen het land te hebben verlaten. U hebt bijgevolg op 5

oktober 2008 Algerije verlaten en bent naar Barcelona gereisd waar u een viertal maanden bent

gebleven. U gevraagd wat u daar gedaan hebt, stelt u enkel dat ‘u daar was’ en een beetje in het zwart

hebt gewerkt. U gevraagd of u daar asiel hebt gevraagd, stelt u dit te hebben nagelaten omdat u niet

wist dat dit bestond. U vervolgens gevraagd of u daar dan geen contacten had gelegd, zegt u dat dit niet

het geval was. Gevraagd waarom u Barcelona dan hebt verlaten verklaart u ‘zomaar’, er onmiddellijk
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aan toevoegend dat u de taal niet machtig bent (CGVS pp.2-3). Vervolgens stelt u een maand in Parijs

te hebben verbleven, hier niets speciaals te hebben gedaan en door zwartwerk aan de kost te

zijn gekomen. U hebt er geen asiel aangevraagd en u had er met niemand contact (CGVS p.2b;

Verklaring DVZ punt 17). Vervolgens bent u dan op 2 maart 2009 naar België gekomen. Doch ook hier

hebt u niet onmiddellijk asiel aangevraagd, dit gebeurde pas op 21 januari 2010, dus bijna een jaar

later. U zou vooralsnog niet hebben geweten dat er een asielprocedure bestond. Pas nadat u via een

vriend in contact kwam met de Dienst Voogdij kende (uw vried kende daa iemand), en u omwille van het

feit dat u nog minderjarig was een voogd toegewezen kreeg, zou deze voogd u op deze procedure

opmerkzaam hebben gemaakt (CGVS p.3b; Verklaring DVZ punt 17). Uw toch wel nonchalant gedrag is

niet in overeenstemming te brengen met het gedrag van iemand die beweert uit vrees voor zijn leven

zijn land te hebben moeten verlaten. Van een dergelijk persoon kan er immers verwacht worden dat

hij/zij op het moment van aankomst in een land zoals Spanje of Frankrijk zich quasi onmiddellijk tot de

bevoegde autoriteiten zou wenden om bescherming aan te vragen. Uw uitleg, meer bepaald geen weet

te hebben gehad van de asielprocedure en geen contacten te hebben gehad, kan niet overtuigen daar u

zelf aangeeft te hebben gewerkt waaruit kan worden geconcludeerd dat u wel degelijk communiceerde

en contacten had met andere personen. Ook het eventuele argument dat u op dat moment nog

minderjarig was biedt hiervoor geen afdoende verschoning daar uit uw verklaringen blijkt, en zoals reeds

werd opgemerkt, dat u wel in staat was tijdens uw verblijf in Spanje en Frankrijk door illegaal te werken

in uw onderhoud te voorzien, waaruit kan worden afgeleid dat u in staat was toch enigszins voor zichzelf

te zorgen. Bovendien moet aangestipt dat u, zowel ten overstaan van het CGVS als ten overstaan van

de politie van Ronse verklaart in België bij kennissen van de familie te hebben gewoond, ene

K.(…) S.(…), waardoor er toch van kan worden uitgegaan dat deze u op de hoogte van een

dergelijke procedure zou hebben gebracht of dat u zich bij hem op zijn minst zou hebben geïnformeerd

over welke mogelijkheden u had om uw verblijf te legaliseren (CGVS p.10, verslag politie Ronse dd.

23/12/2009 in administratief dossier). Het feit dat u pas op 21 januari 2010, dus meer dan twee jaar na

uw vertrek uit Algerije, asiel hebt aangevraagd zonder een valabele reden voor deze laattijdigheid te

kunnen aanreiken ondermijnt op ernstige wijze de ernst en de geloofwaardigheid van de door u

beweerde vrees voor vervolging.

Wat betreft deze vrees dienen nog volgende bemerkingen te worden gemaakt. Zo verklaart u dat

uw vader deel uitmaakte van de cel anti-terrorisme van de militaire veiligheid. Hij zou echter, tesamen

met een heel aantal andere militairen tegen een wet van president Bouteflika in 2000 hebben

gestemd waarbij verordend werd dat terroristen, die zich bereid verklaarden uit de maquis te komen en

de wapens neer te leggen, amnestie konden krijgen. In 2003 zou uw vader plots zijn geschorst en

in oktober 2004 zou hem zijn graad zijn ontnomen en werd hij ontslagen. U vermoedt dat één en ander

te maken heeft met het feit dat uw vader tegen deze wet had gestemd. Dit zijn echter louter

vermoedens die u niet kunt staven aan de hand van enig concreet feit en/of element. U immers

gevraagd waarom u deze link legt, komt niet verder dan te stellen dat uw moeder ‘een beetje had

verteld’ (CGVS pp.3-4b). Vervolgens stelt u dan dat de politie, nadat jullie in januari 2007 ernstige

problemen kregen met ‘terroristen’ die op zoek waren naar uw vader, uw vader ervan beschuldigde met

deze terroristen samen te werken en hen wapens te hebben verkocht. De beschieting van uw vader in

het café zou ook hieraan te wijten zijn geweest (CGVS pp.7, 8b). U gevraagd waarom de politie iets

dergelijks zou veronderstellen, kunt u slechts opwerpen dit niet te weten (CGVS pp.7b, 9). Deze door u

beweerde plotse beschuldiging van de politie kan niet overtuigen. U schetste immers voorheen het

beeld van uw vader die tegen de wet van 2000 stemde, een wet waardoor de regering amnestie

verleende aan terroristen. Door zich tegen deze wet te verzetten gaf uw vader duidelijk aan dat hij het

optreden van de regering ten opzichte van de terroristen veel te laks vond. U meent zelfs te mogen

veronderstellen dat door deze houding uw vader zijn betrekking en zijn graad verloor. In dit opzicht kan

het dan ook niet overtuigen dat de autoriteiten hem er nu plots van zouden verdenken een

medeplichtige van deze terroristen te zijn. Nergens uit uw verklaringen blijkt dat uw vader ooit eerder, hij

had er immers een carrière van 27 jaar in het leger opzitten, omwille van een dergelijke verdachtmaking

problemen zou hebben gekregen. Integendeel, u geeft aan dat uw vader in 1994 aan een grote actie

gericht tegen de terroristen had deelgenomen (waarbij een kopstuk werd opgepakt), waardoor hij zelfs

in graad was verhoogd (CGVS p.10b-11). Gezien bovenstaande observaties hebt u totaal niet

aannemelijk gemaakt dat uw vader er door de autoriteiten van verdacht werd wapens te hebben

verkocht aan de terroristen en omwille van zijn band met de terroristen beschoten zou zijn geweest,

temeer er uit uw verklaringen niet kan worden afgeleid dat ooit werd achterhaald wie er, zo daar al enig

geloof aan kan worden gehecht, op uw vader zou hebben geschoten (CGVS p.5). U zelf meent dat de

beschieting van uw vader te wijten zou zijn aan zijn vroegere job in de cel anti-terrorisme, doch opnieuw

is deze bewering louter een vermoeden van uwentwege. Immers herhaaldelijk gevraagd wie hiervoor

verantwoordelijk was/waren, kunt u slechts stellen niet te weten wie op uw vader zou hebben

geschoten, noch te weten waarom hij zou zijn beschoten (CGVS pp.8b-10).
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Bijgevolg hebt u ook de daaruit voortvloeiende problemen met de terroristen, de aanleiding van

‘uw confrontaties’ met hen situeert u immers bij uw vader, niet aannemelijk gemaakt. Deze appreciatie

wordt onderstreept door volgende vaststellingen. Zo verklaart u op 27 januari 2007 te zijn mishandeld

door vier personen die op zoek waren naar uw vader, uw beide zussen zouden zijn ontvoerd. U kunt

echter geen documenten ter staving hiervan neerleggen, noch van uw ziekenhuisopname, noch van de

klacht die uw moeder zou hebben neergelegd (CGVS pp.7-8b). Wat betreft uw verwijzing naar het

bezoek, op 28 april 2008, van twee mannen aan uw grootmoeder die naar u op zoek waren, moet u zelf

toegeven niet te weten wie deze mannen waren en waarom ze naar u op zoek waren. In dit kader dient

daarenboven nog opgemerkt dat uw verklaring dat deze personen, toen ze u niet bij uw grootmoeder

hadden aangetroffen, haar expliciet lieten weten dat zo ze u daar ooit wel zouden aantreffen, ze

problemen zou krijgen (CGVS pp.7b-8). Mochten deze personen effectief de bedoeling hebben gehad u

te vinden, kan het niet overtuigen dat ze uw grootmoeder op een dergelijke manier zouden hebben

benaderd. Het is immers niet meer dan logisch dat uw grootmoeder, geconfronteerd met een dergelijke

boodschap, u onmiddellijk hiervan op de hoogte zou brengen waardoor u zich er wel voor zou behoeden

haar nog ‘openlijk’ te bezoeken.

In de marge dient nog aangestipt dat het enigszins merkwaardig is dat u blijkbaar niet weet waar

uw moeder en zus zich op dit moment bevinden. Ze zouden aanvankelijk naar Oujda (Marokko) zijn

gegaan, dit zou u van een studiekameraad die u vanuit Barcelona contacteerde hebben vernomen.

Maar waar ze zich momenteel bevinden weet u niet. Ook weet u niet in welk stadium het onderzoek

naar de ontvoering van uw zussen zich bevindt (CGVS pp.3, 9b-10). Gezien uit uw verklaringen blijkt dat

u nog contact hebt met ‘Algerije’ en gezien u duidelijk aangeeft dat uw moeder een advocaat onder de

arm had genomen is het bevreemdend dat u ook hieromtrent niets meer weet te vertellen daar er toch

kan van worden uitgegaan dat, mocht hier enig geloof aan kunnen worden gehecht, u alles in het werk

zou stellen accurate informatie hieromtrent te bekomen, temeer u hier in België bij kennissen inwoonde

die u hierbij eventueel zouden kunnen helpen (CGVS pp. 6, 10, 11).

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

Algerije blijkt dat er tegenwoordig 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 uit de informatie

blijkt waarover het CGVS 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.

U bent niet bij machte enig document ter staving van uw asielrelaas neer te leggen. U verklaart hier

in België te beschikken over een geboorteakte en een aantal medische documenten, maar legt deze

niet neer. U verklaart verder een vriend in Algerije te hebben gecontacteerd en deze persoon zou u

hebben meegedeeld dat een document ter staving van de verdwijning van uw vader en een attest van

het ziekenhuis ‘naar u zouden komen’, doch tot op heden legt u ook deze stukken niet neer (CGVS

p.10).

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 eerste middel, afgeleid uit de schending van het redelijkheidsbeginsel, voert verzoeker aan

dat bij het nemen van de bestreden beslissing geen rekening werd gehouden met het feit dat hij slechts

16 jaar was op het ogenblik dat hij zijn land van herkomst verliet en evenmin met het gegeven dat hij

geen hoger secundair onderwijs heeft gevolgd en dus amper geschoold was. Hij betwist de motivering

van de bestreden beslissing dat het niet kan overtuigen dat hij geen weet zou hebben gehad van de

asielprocedure en geen contacten zou hebben gehad daar hij zelf aangeeft te hebben gewerkt waaruit

kan worden geconcludeerd dat hij wel degelijk communiceerde en contacten had met andere personen.

Verzoeker argumenteert in dit verband dat men toch bezwaarlijk kan aanvaarden dat het beperkt

contact hebben met personen uit het illegale arbeidscircuit betekent dat diezelfde mensen hem kunnen

informeren over een juridische procedure bij de Belgische overheid. Hij vervolgt dat de illegaliteit met

zich meebrengt dat de overheidsdiensten geschuwd worden wegens risico op repatriëring en andere

sancties en het tevens “ieder voor zich” is. Hij herhaalt dat zodra hem een voogd werd toegewezen, hij

werd geïnformeerd over zijn juridische mogelijkheden, waarop hij asiel aanvroeg.

2.2. In een tweede middel, afgeleid uit de schending van de materiële motiveringsplicht, betwist

verzoeker het onderdeel van de motivering van de bestreden beslissing waar wordt gesteld dat de door
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hem voorgehouden vrees grotendeels is gebaseerd op loutere vermoedens en veronderstellingen. Hij

benadrukt dat in de bestreden beslissing op geen enkel ogenblik wordt verwezen naar een strijdigheid

met algemeen bekende feiten of naar een ongerijmdheid, noch een onjuistheid in zijn chronologische

relaas. Verzoeker meent dat het loutere feit dat hij niet weet wie verantwoordelijk was voor de

beschieting van zijn vader, noch wat de reden van de beschieting was, niet betekent dat zijn relaas

ongeloofwaardig is doch integendeel dat het eerlijk is, zoals ook verwacht wordt van een asielzoeker. Hij

wijst er verder op dat hij, ondanks zijn jeugdige leeftijd destijds, zich nog wel de naam van een aantal

collega’s van zijn vader kan herinneren, evenals het aantel leden die de cel waarin zijn vader werkte,

omvatte. Uit het administratief dossier blijkt nergens dat de verwerende partij deze informatie

geverifieerd heeft, zodat tot de juistheid ervan dient te worden besloten, aldus nog verzoeker. Wat

betreft het motief van de bestreden beslissing dat de door verzoeker beweerde plotse beschuldiging van

de politie niet kan overtuigen, wijst hij erop dat hijzelf telkens duidelijk verklaard heeft dat dit was wat de

politie tegen hem zei over zijn vader maar dat hij dit zelf niet geloofde.

2.3. In een derde middel, voert verzoeker aan dat hij wel degelijk wist wie de mannen waren die op 28

april 2008 bij zijn grootmoeder langskwamen en hij verwijst dienaangaande naar het gehoorverslag van

de Dienst Vreemdelingenzaken, waar hij verklaarde dat leden van “Al Akhwar Al Islamyia” naar hem op

zoek waren.

2.4. In een vierde middel, afgeleid uit de schending van de formele en de materiële motiveringsplicht,

voert verzoeker aan dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen niet

argumenteert waarom het merkwaardig zou zijn dat hij niet weet waar zijn moeder en kleine zus zich

actueel bevinden en hoe het staat met de ontvoering van zijn twee andere zussen. Verzoeker herhaalt

dat hij de informatie via een vriend heeft kunnen bekomen en stelt niet in te zien hoe hij meer informatie

kan bekomen over de eventuele verblijfplaats van zijn moeder en zus in Marokko. Hij betoogt dat niet

van hem kan worden verwacht dat hij, die ten tijde van de beweerde feiten slechts 14 jaar was, toen de

coördinaten van de advocaat van zijn moeder kende, laat staan dat hij drie jaar later hiermee contact

zou moeten opnemen. Hij wijst er tot slot op dat hij thans documenten voorlegt die bevestigen dat zijn

twee zussen spoorloos verdwenen zijn.

2.5. In een vijfde middel, afgeleid uit de schending van het redelijkheidsbeginsel, voert verzoeker aan

dat het kennelijk onredelijk is om het ontbreken van stavingstukken als reden voor weigeringsbeslissing

op te werpen, gelet op de aan verwerende partij bekende informatie met betrekking tot zijn voorlopige

hechtenis, tijdens dewelke hij geen documenten kon bekomen omdat deze naar zijn domicilieadres

werden verstuurd en niet naar de gevangenis.

2.6. In een zesde middel, met betrekking tot subsidiaire bescherming, meent verzoeker dat de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een aantal gegevens uit het administratief

dossier die op hem van toepassing zijn, terzijde laat liggen, waardoor de materiële motiveringsplicht

wordt geschonden. Het betreft met name volgende gegevens: (i) verzoeker is Kabyliër, etnie berber, en

afkomstig uit de streek Kabylië, die nu net nog meer geteisterd wordt door het terrorisme en banditisme,

die onderling meer en meer verbonden geraken, (ii) zijn identiteit en afkomst worden niet in twijfel

getrokken; voor zoveel als nodig verwijst hij naar zijn geboorteakte, (iii) hij heeft banden met het militaire

apparaat omwille van de functie van zijn vader, (iv) de verschillende steden waar hij verbleef (o.a.

Bejaïa, Bechar, Tlemcen en Oran) zijn wel degelijk plaatsen met een reëel risico in de zin van artikel

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

2.7. Als bijlage bij het verzoekschrift laat verzoeker volgende stavingstukken geworden: zijn

geboorteakte, een scholingsattest, een medisch attest betreffende zijn hospitalisatie van 1 tot 10 juni

2008, een medisch attest van 7 mei 2010, een attest van gevangenschap, een bewijs van voogdij, een

medisch attest van 20 januari 2007, een attest met betrekking tot de verdwijning van zijn zussen en een

attest met betrekking tot de verdwijning van zijn vader.

Bij aangetekend schrijven van 12 augustus 2010 en van 27 augustus 2010 maakte verzoeker aan de

Raad de vertalingen over van de aan het verzoekschrift gevoegde stukken.

2.8. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag geweigerd omdat (i) het feit dat hij

pas op 21 januari 2010 asiel heeft aangevraagd terwijl hij reeds op 5 oktober 2008 Algerije heeft

verlaten, zonder een valabele reden voor deze laattijdigheid te kunnen aanreiken, niet in

overeenstemming te brengen is met het gedrag van iemand die beweert uit vrees voor zijn leven zijn

land te hebben moeten verlaten, hetgeen dan ook op ernstige wijze de ernst en de geloofwaardigheid
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van de door hem beweerde vrees voor vervolging ondermijnt, (ii) zijn beweringen omtrent de reden van

zijn vaders schorsing en ontslag in 2003-2004 loutere vermoedens zijn die hij niet kan staven aan de

hand van enig concreet feit en/of element, (iii) het niet kan overtuigen zijn dat vader er door de

autoriteiten van werd verdacht wapens te hebben verkocht aan terroristen en omwille van zijn band met

de terroristen beschoten zou zijn geweest, temeer uit zijn verklaringen niet kan worden afgeleid dat ooit

werd achterhaald wie er, zo daar al enig geloof aan kan worden gehecht, op zijn vader zou hebben

geschoten, (iv) zijn bewering dat de beschieting van zijn vader te wijten zou zijn aan zijn vroegere job in

de cel anti-terrorisme, opnieuw een louter vermoeden van zijnentwege is, (v) hij bijgevolg ook de daaruit

voortvloeiende problemen met de terroristen niet aannemelijk heeft gemaakt, (vi) hij geen enkel

document kan neerleggen ter staving van zijn bewering op 27 januari 2007 te zijn mishandeld door vier

personen die op zoek waren naar zijn vader, noch van het feit dat zijn beide zussen zouden zijn

ontvoerd, (vii) hij verklaart niet te weten wie de mannen waren die hem bij zijn grootmoeder kwamen

zoeken of waarom ze naar hem op zoek waren, (viii) het merkwaardig is dat hij blijkbaar niet weet waar

zijn moeder en zus zich op dit moment bevinden, noch in welk stadium het onderzoek naar de

ontvoering van zijn zussen zich bevindt, terwijl hij nochtans contacten heeft met Algerije en hij hier in

België bij kennissen inwoonde die hem eventueel zouden kunnen helpen accurate informatie

hieromtrent te bekomen en (ix) uit de informatie gevoegd aan het administratief dossier blijkt dat er

tegenwoordig 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 daar de situatie er momenteel genormaliseerd is

en er dus niet van dien aard is 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.

2.9. Vooreerst benadrukt de Raad dat het tegelijk aanvoeren van de schending van de formele én

materiële motiveringsplicht niet mogelijk is vermits een gebrek aan deugdelijke formele motivering het

de betrokkene onmogelijk maakt uit te maken of de materiële motivering geschonden is. Nu uit de

uiteenzetting van de middelen blijkt dat verzoeker de motieven van de beslissing kent kan het vierde

middel, voor zover het gesteund is op de schending van de formele motiveringsplicht, niet dienstig

worden ingeroepen.

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 9 juli 2010 (CG nr. 1010282), 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. De middelen zullen dan ook onder meer vanuit dit oogpunt

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

2.10. Zoals terecht wordt gesteld in de bestreden beslissing mag van een persoon die beweert vervolgd

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

subsidiaire bescherming inroept, redelijkerwijs worden verwacht dat hij, indien hij daadwerkelijk nood

heeft aan daadwerkelijke bescherming, zich zo snel mogelijk wendt tot de asielinstanties van het land

dat hij om bescherming vraagt en dat hij bij zijn aankomst of kort daarna bij de autoriteiten van het

onthaalland een asielaanvraag indient. Dat verzoeker voor zijn aankomst in België een aantal maanden

in Barcelona en Parijs heeft verbleven en illegaal zou hebben gewerkt doch nooit asiel hebben

aangevraagd en hij ook na zijn aankomst in België nog bijna een jaar heeft gewacht vooraleer hij een

asielaanvraag indiende, ondermijnt dan ook de ernst van de door hem aangehaalde vrees. Het feit dat

hij zo lang wachtte om asiel aan te vragen is immers een indicatie dat hij internationale bescherming niet

dringend noodzakelijk achtte. Het loutere gegeven dat verzoeker nog zeer jong was ten tijde van zijn

vlucht, noch de door hem opgeworpen beperkte scholingsgraad – waarmee in tegenstelling tot wat

verzoeker voorhoudt wel degelijk rekening werd gehouden bij het nemen van de bestreden beslissing

zoals blijkt uit een eenvoudige lezing van de motivering – kan worden aanvaard als een afdoende

verschoning voor verzoekers laattijdige vraag tot internationale bescherming. Immers, zoals terecht

wordt aangehaald in de bestreden beslissing, blijkt uit verzoekers verklaringen dat hij in staat was om

tijdens zijn verblijf in Spanje en Frankrijk door illegaal te werken in zijn levensonderhoud te voorzien,

waaruit kan worden afgeleid dat hij in staat was toch enigszins voor zichzelf te zorgen. Ook verzoekers

argument dat bezwaarlijk kan worden aanvaard dat de personen uit het illegale arbeidscircuit met wie hij

contact had, hem konden informeren over een juridische procedure bij de Belgische overheid, kan

geenszins overtuigen daar verzoeker zowel ten overstaan van het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen als ten overstaan van de politie te Ronse uitdrukkelijk verklaarde in

België bij een kennis van de familie te hebben gewoond, waardoor ervan kan worden uitgegaan dat

deze hem op de hoogte zou hebben gebracht van het bestaan van een dergelijke procedure dan wel dat
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verzoeker zich minstens bij hem zou hebben geïnformeerd over welke mogelijkheden hij had om zijn

verblijf te legaliseren.

2.11. Voorts concludeert de Raad na lezing van het administratief dossier dat verzoekers verklaringen

dermate vaag en weinig doorleefd zijn dat geen geloof kan worden gehecht aan de door hem

uiteengezette vluchtmotieven.

De Raad wijst erop dat bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag in beginsel rust op de

asielzoeker zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook de asielzoeker aantonen

dat zijn asielaanvraag gerechtvaardigd is. In de mate van het mogelijke moeten stavingstukken worden

aangebracht. De verklaringen van de asielzoeker 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

ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar

ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker ten tijde van het gehoor voor het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen echter niet in staat bleek te zijn de door hem

aangehaalde gebeurtenissen aan te tonen met coherente, geloofwaardige verklaringen, noch met de

nodige stavingstukken die zijn beweringen kunnen ondersteunen. Zoals terecht wordt geconcludeerd in

de bestreden beslissing lijkt verzoekers vrees voornamelijk gebaseerd te zijn op loutere vermoedens

van zijnentwege. De Raad benadrukt te dezen dat ook van een jeugdig persoon mag worden verwacht

dat hij in staat is met betrekking tot belangrijke feiten en gebeurtenissen die de essentie van het

asielrelaas uitmaken en die hij persoonlijk heeft meegemaakt, voldoende duidelijke en coherente

informatie te verstrekken. Omtrent andere elementen die raken aan de kern van zijn relaas en die hem

er mede toe hebben aangezet zijn land van herkomst te verlaten, mag worden verwacht dat hij zich

terdege informeert. Dat verzoeker, ondanks zijn jeugdige leeftijd destijds, zich nog wel de naam van een

aantal collega’s van zijn vader kan herinneren, evenals het aantal leden die de cel waarin zijn vader

werkte, omvatte en hij zelf de beschuldiging van de politie ten aanzien van zijn vader niet geloofde, doet

geen afbreuk aan de pertinente vaststellingen van de bestreden beslissing. Ook verzoekers verwijt dat

de commissaris-generaal heeft nagelaten om zijn verklaringen te verifiëren of te toetsen op eventuele

tegenstrijdigheden of onjuistheden, is niet dienstig en kan geenszins een verklaring bieden voor de

talrijke in de bestreden beslissing vastgestelde vaagheden in verzoekers relaas. In tegenstelling tot wat

verzoeker lijkt te suggereren, dient de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen niet

te bewijzen dat de voorgehouden feiten onwaar zouden zijn. Het is daarentegen aan verzoeker om door

een coherent relaas, achtergrondkennis van zijn leefwereld en voor zijn relaas relevante elementen, de

waarachtigheid ervan dient aannemelijk te maken, waar hij in casu niet in slaagt zoals uitvoerig en

gedetailleerd wordt uiteengezet in de bestreden beslissing.

Zo verzoeker er verder op wijst dat hij wel degelijk wist wie er naar hem op zoek was en hij verwijst naar

het gehoorverslag van de Dienst Vreemdelingenzaken, waaruit duidelijk blijkt dat hij verklaarde dat

leden van “Al Akhwar Al Islamyia” naar hem op zoek waren, acht de Raad het uitermate bevreemdend

dat verzoeker, nog geen twee weken later, tijdens het gehoor voor het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, zich plots niet meer kon herinneren wie deze mannen waren noch van

welke groepering ze deel uitmaakten (gehoor CGVS, p. 8). In de mate verzoeker tot slot aanvoert dat in

de bestreden beslissing niet wordt geargumenteerd waarom het merkwaardig zou zijn dat hij niet weet

waar zijn moeder en zijn kleine zus zich actueel bevinden en hij evenmin weet in welk stadium het

onderzoek naar de ontvoering van zijn twee zussen zich bevindt, stelt de Raad vast dat de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen klaar en duidelijk de reden aangeeft waarom

verzoekers onwetendheid in dit verband merkwaardig wordt geacht. Zo wordt gesteld dat verzoeker niet

alleen contacten onderhoudt met het thuisfront doch uit zijn verklaringen tevens blijkt dat hij de eerste

maanden na zijn aankomst in België bij vrienden van zijn familie in Ronse verbleven heeft. De

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen kon dan ook gefundeerd oordelen dat van

verzoeker redelijkerwijs kon worden verwacht dat hij alles in het werk zou hebben gesteld om accurate

informatie omtrent zijn familieleden te bekomen, temeer de kennissen in België waar hij inwoonde hem

hierbij eventueel konden helpen. Dat hij echter heeft nagelaten dit te doen, wijst naar het oordeel van de

Raad op een duidelijk gebrek aan interesse in hoofde van verzoeker en doet dan ook verder afbreuk

aan zijn algehele geloofwaardigheid en de ernst van zijn voorgehouden vrees.

2.12. De door verzoeker bijgebrachte documenten vermogen niet bovenstaande overwegingen alsnog in

een ander daglicht te plaatsen.
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De inhoud van verzoekers geboorteakte, het scholingsattest en de medische documenten aangaande

zijn hartproblemen betreft gegevens die op zich niet ter discussie staan doch geen verband houden met

de door verzoeker uiteengezette vluchtmotieven.

De documenten ter staving van de verdwijning van verzoekers vader en zijn zussen betreffen uiterst

confidentiële documenten van de Algerijnse antiterrorisme cel. De vraag dringt zich dan ook op hoe

verzoekers vriend deze uiterst confidentiële documenten heeft kunnen bekomen. Daarenboven betreft

het faxkopieën waaraan geen bewijswaarde kan worden toegekend omdat algemeen geweten is dat

kopieën gemakkelijk te vervalsen of te fabriceren zijn en aldus geen enkele waarborg bieden inzake

authenticiteit.

Ook het medisch attest van 20 januari 2007 bijgebracht ter staving van de aanval op verzoekers

persoon betreft een faxkopie. Overigens blijkt uit het document geenszins wat de oorzaak is van de

geattesteerde verwondingen, noch in welke omstandigheden verzoeker deze zou hebben opgelopen

zodat hieruit hoe dan ook niet kan worden afgeleid dat de verwondingen het resultaat zijn van de door

verzoeker aangehaalde vervolgingsfeiten.

Ten overvloede benadrukt de Raad dat aan voorgelegde documenten slechts bewijswaarde worden

toegekend wanneer ze worden voorgelegd ter ondersteuning van een geloofwaardig en coherent relaas,

wat in casu niet het geval is zoals uitvoerig wordt uiteengezet in de bestreden beslissing.

2.13. De bestreden beslissing wordt gedragen door afdoende en pertinente motieven die steun vinden in

het administratief dossier. De commissaris-generaal heeft zijn beslissing aangaande het niet toekennen

van de vluchtelingenstatus omstandig en afdoende gemotiveerd en besloot terecht verzoeker niet als

vluchteling te erkennen. Verzoeker slaagt er immers niet in een persoonlijke en gegronde vrees voor

vervolging in de zin van de Conventie van Genève aan te tonen. De schending van het

redelijkheidsbeginsel kan niet worden volgehouden, aangezien de bestreden beslissing geenszins in

kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is gebaseerd.

2.14. In ondergeschikte orde vraagt verzoeker hem de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen.

Hij is van mening dat hij in geval van terugkeer naar Algerije wel degelijk een reëel risico op ernstige

schade zal lopen. Hij verwijst in dit verband naar zijn beweerde banden met het militaire apparaat alsook

naar de precaire veiligheidssituatie in de Algerijnse steden waar hij achtereenvolgens zou verbleven

hebben.

De Raad benadrukt dat het de taak is van verzoeker om zijn verzoek om internationale bescherming te

staven en deze regel geldt onverkort wat betreft de subsidiaire beschermingsstatus. Voor zover hij zich

beroept op de elementen die aan de grondslag liggen van zijn asielrelaas, merkt de Raad op dat dit

feitenrelaas ongeloofwaardig werd bevonden zodat verzoeker zich niet langer kan baseren op de

elementen die aan de basis van zijn relaas liggen om aannemelijk te maken dat hij in geval van

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

artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

Voorts wijst de Raad erop dat uit artikel 48/5, §3 van de vreemdelingenwet volgt dat er geen behoefte

aan bescherming is, indien er in een deel van het land van herkomst geen gegronde vrees bestaat voor

vervolging of geen reëel risico op ernstige schade, en indien van de verzoeker redelijkerwijs kan worden

verwacht dat hij in dat deel van het land blijft. Zoals blijkt uit de informatie gevoegd aan het

administratief dossier bestaat er tegenwoordig in de grote stadscentra van Algerije geen reëel risico op

ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet daar de situatie er

momenteel genormaliseerd is en er dus niet van dien aard is 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. Verzoeker brengt geen concrete informatie aan die deze

overwegingen weerlegt en hij voegt verder niets toe waaruit duidelijk en concreet een reëel risico op

ernstige schade blijkt. Hij toont evenmin aan dat hij zich niet elders in Algerije zou kunnen vestigen

zodat hem de subsidiaire beschermingsstatus niet kan worden toegekend.

Er worden geen gegronde middelen aangevoerd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig november tweeduizend en tien door:

mevr. M.-C. GOETHALS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER M.-C. GOETHALS


