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nr. 66 045 van 1 september 2011

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 2011 heeft

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

11 mei 2011.

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 19 juli 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 augustus 2011.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HENDRICKX, die loco advocaat F. LANDUYT verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché E. DEWIL, 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 20 oktober 2010 en heeft zich vluchteling verklaard op 5 november 2010.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 1 februari

2011 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 7 maart 2011.

1.3. Op 10 mei 2011 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 11 mei 20011 aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaart de Algerijnse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn van het dorp Ouled Taher

behorende tot Boukadir, wilayat Chlef. U zou van kindsbeen af aan astma lijden en dit verergerde alleen

maar door de vele fabrieken in uw omgeving. Ook uw grootvader en twee broers zouden ziek geworden

zijn. Uw ooms en grootvader zouden problemen gekend hebben met terroristen maar in 2000 ongeveer,

na de 'concorde civile', zouden er geen problemen meer geweest zijn. U zou in 2001 gestopt zijn met

studeren en sindsdien zou u getracht hebben uw land illegaal te verlaten. U zou af en toe in het zwart

gewerkt hebben om wat zakgeld te verdienen of om medicatie te kopen, uw grootvader zou voor jullie

verdere onderhoud ingestaan hebben. U zou in 2004 een paspoort aangevraagd en gekregen hebben, u

wilde uw land kunnen verlaten. Op 26 september 2008 zou u met uw eigen paspoort en een

toeristenvisum naar Turkije zijn gereisd. Bij uw aankomst aldaar zou u uw paspoort naar Algerije terug

hebben opgestuurd. Drie dagen later zou u per boot illegaal naar Griekenland zijn gereisd. U zou daar

één jaar en twee à drie maanden geleefd hebben. U zou in het zwart gewerkt hebben, maar nooit asiel

hebben aangevraagd. Eind december 2009 zou u van Griekenland naar Frankrijk zijn gevlogen door

gebruik te maken van een ‘valse Belgische kaart’. U zou van Parijs naar Marseille zijn gereisd. U zou

daar tot 20 oktober 2010 gewoond hebben. U zou in het zwart gewerkt hebben en u zou daarnaast ook

een medisch dossier ingediend hebben. U zou echter nooit antwoord hierop gekregen hebben. Omdat u

de situatie beu was zou u naar België gereisd zijn. Vrienden hier zouden u aangeraden hebben een

asielaanvraag in te dienen, wat u op 5 november 2010 dan ook effectief gedaan hebt.

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

ter staving van uw identiteit of nationaliteit, dit terwijl u zelf verklaart dat uw identiteitskaart en paspoort

in Algerije liggen (gehoorverslag CGVS, pp. 3 en 8). Het bewijs van identiteit is een essentieel element

in iedere procedure en de kandidaat-vluchteling 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. Verder kunt u geen

enkel reisbescheiden voorleggen en bewijst u uw reisweg niet: u toont niet aan wanneer u uw land

verlaten heeft, noch wanneer u in België aankwam.

Wat betreft uw verklaring dat u omwille van ‘terrorisme’ uw land zou hebben verlaten dient te worden

aangestipt dat u zelf nooit enig probleem hebt gekend met terroristen. U zou ooms gehad hebben die bij

de politie waren en in uw dorp woonden, doch na een treffen met de terroristen in 1997-1998 zouden uw

ooms naar de stad verhuisd zijn en ‘dan was het goed’. Ook uw grootvader, die voor het onderhoud van

de familie instond, had sinds het afsluiten van de 'concorde civile' omstreeks 2000 geen problemen

meer gekend met terroristen. Gezien bovenstaande observaties is het dan ook totaal niet aannemelijk

dat u het land omwille van terrorisme diende te verlaten en kan dit bezwaarlijk als een actueel gegeven

worden beschouwd (gehoorverslag CGVS, p. 6 en 7).

Wat betreft uw verdere asielmotieven dient het volgende te worden opgemerkt. U verklaart omwille van

medische problemen het land te hebben verlaten (gehoorverslag CGVS, pp. 6 en 7). U zou

daarenboven niet over de nodige financiële middelen beschikken om uw medicatie te kunnen betalen

(zie Vragenlijst dd. 01/02/2011, vraag 3 punt 5, p. 2). Er dient te worden opgemerkt dat de door u

ingeroepen medische redenen geen verband houden met de criteria bepaald bij artikel 1, A (2) van het

Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch met de criteria

vermeld in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet inzake subsidiaire bescherming. U dient zich voor de

beoordeling van medische elementen te richten tot de geëigende procedure. Dit is 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. Uw verklaring dat u niet over de nodige financiële middelen beschikte om

uw medicatie te betalen doet hieraan geen afbreuk daar dit een louter economisch motief is dat niet

ressorteert onder de Conventie van Genève.

Tot slot verklaart u omwille van de armoede het land te hebben verlaten (gehoorverslag CGVS, p. 6). Dit

is een louter economisch motief dat evenmin ressorteert onder de Conventie van Genève.

Gezien bovenstaande observaties dient er te worden geconcludeerd, en zoals reeds werd opgemerkt,

dat de door u aangehaalde asielmotieven niet ressorteren onder de Conventie van Genève. 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 uw land

van herkomst, te meer u dan ook nog eens expliciet stelt in uw land nooit problemen met de autoriteiten

te hebben ondervonden (gehoorverslag CGVS, p.5).
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Tot slot blijkt uit uw verklaringen dat u meer dan een jaar in Griekenland (oktober 2008 tot eind

december 2009) en quasi een heel jaar in Frankrijk (eind december 2009 tot 20 oktober 2010) hebt

verbleven zonder hier asiel aan te vragen (gehoorverslag CGVS, pp. 3 en 4). U gevraagd naar de

redenen hiervoor geeft aan dat u in landen als Griekenland en Frankrijk geen asiel wil aanvragen omdat

de situatie voor een Algerijnse asielzoeker er niet optimaal is (gehoorverslag CGVS, pp. 3 en 4), wat

geen afdoende verklaring is omdat u in Frankrijk blijkbaar wel een medisch dossier hebt kunnen openen

(gehoorverslag CGVS, pp. 4 en 5). Bovendien kan er nergens uit uw verklaringen worden afgeleid dat u

Griekenland en/of Frankrijk omwille van één van de redenen van de Conventie diende te verlaten.

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. Uit bijkomende informatie

waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie aan het administratief dossier

werd toegevoegd, blijkt dat de situatie, na de gebeurtenissen die zich in de eerste maanden van 2011

hebben afgespeeld, intussen weer gekalmeerd is en de normaliteit is teruggekeerd. Actueel lopen

burgers geen specifiek risico.

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 rechtspleging

Waar verzoeker overeenkomstig artikel 14 van de Gecoördineerde Wetten op de Raad van State de

vernietiging vordert van de bestreden beslissing, wegens overtreding van substantiële, hetzij op straffe

van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, gaat hij eraan voorbij

dat de huidige procedure is ingesteld bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zodat een verwijzing

naar artikel 14 van voornoemde wetten op de Raad van State niet dienstig wordt aangevoerd. Voorts

benadrukt de Raad dat hij slechts de bevoegdheid heeft om de beslissing van de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen te vernietigen om redenen vermeld in artikel 39/2, §1, 2° van de

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

bestreden beslissing die door de Raad niet kan worden hersteld, noch toont hij 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 hetgeen volgt.

Het verzoek tot vernietiging kan derhalve niet worden ingewilligd.

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. In een eerste en enig middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 48/3 en 57/6 van de wet

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

verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet), het Internationaal Verdrag betreffende de status

van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953, het

beginsel van behoorlijk bestuur en de formele motiveringsplicht, voert verzoeker aan dat de bestreden

beslissing niet voldoet aan de motiveringsvereiste zoals omschreven in de formele motiveringswet en in

andere rechtsbronnen.

Verzoeker bevestigt dat hij geen bewijs kan neerleggen ter staving van zijn identiteit of nationaliteit. Hij

begrijpt dat het bewijs van identiteit een essentieel element is in iedere procedure en dat de kandidaat-

vluchteling in dit verband de stukken waarover hij beschikt of kan beschikken moet kunnen voorleggen.

Verzoeker stelt een kopie van zijn identiteitskaart en paspoort, die in Algerije liggen, aan zijn familie te

hebben gevraagd, maar klaarblijkelijk zijn ze er niet in geslaagd deze te bemachtigen om aan hem door

te sturen, aldus verzoeker.

Wat betreft zijn verklaring dat hij omwille van ‘terrorisme’ zijn land heeft verlaten, beaamt verzoeker dat

hijzelf nooit enig probleem heeft gekend met terroristen. Hij wijst erop dat het terrorisme echter nog

steeds latent aanwezig is. Volgens verzoeker is het daarom aannemelijk dat hij het land omwille van

terrorisme diende te verlaten en kan dit als een actueel gegeven worden beschouwd.
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Wat betreft zijn verdere asielmotieven, herhaalt verzoeker omwille van medische problemen het land te

hebben verlaten. Hij beschikte daarenboven niet over de nodige financiële middelen om zijn medicatie

te kunnen betalen. Hij is de mening toegedaan dat de door hem ingeroepen medische redenen wel

degelijk verband houden met de criteria bepaald bij artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet. Hij bleef immers verstoken van medische hulp,

hetgeen een inbreuk is op zijn mensenrechten en wel degelijk ressorteert onder de Conventie van

Genève. Tot slot meent verzoeker dat het feit dat hij omwille van armoede zijn land heeft verlaten niet

louter een economisch motief uitmaakt en wel degelijk ressorteert onder de Conventie van Genève.

Er worden geen nieuwe documenten aan het verzoekschrift gevoegd.

3.2. De Raad benadrukt vooreerst dat de uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de

rechtsregel of het rechtsbeginsel wordt aangeduid die zou zijn geschonden als de wijze waarop die

rechtsregel of dat rechtsbeginsel door de bestreden beslissing werd geschonden (RvS 8 januari 2007,

nr. 166.392). Verzoeker laat na te verduidelijken welk beginsel van behoorlijk bestuur hij geschonden

acht, laat staan dat hij enige toelichting geeft op welke wijze dit beginsel zou geschonden zijn. Bij

ontstentenis van enige toelichting hieromtrent dient te worden vastgesteld dat dit onderdeel van het

middel onontvankelijk is.

Voorts kan niet worden ingezien op welke wijze artikel 57/6 van de vreemdelingenwet zou geschonden

zijn aangezien dit artikel aan de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

bevoegdheid geeft om verzoeker de vluchtelingenstatus in de zin van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet en de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet toe

te kennen of te weigeren, wat hij in casu heeft gedaan in een beslissing die afdoende met redenen werd

omkleed zoals blijkt uit wat volgt.

3.3.1. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag geweigerd omdat (i) hij tot op

heden geen enkel begin van bewijs kan neerleggen ter staving van zijn identiteit of nationaliteit, terwijl hij

zelf verklaart dat zijn identiteitskaart en paspoort in Algerije liggen, hij verder geen reisbescheiden kan

voorleggen en zijn reisweg niet bewijst, (ii) hij zelf nooit enig probleem heeft gekend met terroristen, zijn

ooms die bij de politie waren en in zijn dorp woonden na een treffen met de terroristen in 1997-1998

naar de stad zouden zijn verhuisd, waarna ‘het goed was’ en ook zijn grootvader sinds het afsluiten van

de ‘concorde civile’ omstreeks 2000 geen problemen meer heeft gekend met terroristen zodat het totaal

niet aannemelijk is dat hij het land omwille van terrorisme diende te verlaten en dit bezwaarlijk als een

actueel gegeven kan worden beschouwd, (iii) de door hem ingeroepen medische redenen geen verband

houden met de criteria bepaald bij artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel

48/3 van de vreemdelingenwet, noch met de criteria vermeld in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet

inzake subsidiaire bescherming en zijn verklaring dat hij niet over de nodige financiële middelen

beschikte om zijn medicatie te betalen hieraan geen afbreuk doet daar dit een louter economisch motief

is dat niet ressorteert onder de Conventie van Genève, (iv) ook het feit dat hij het land heeft verlaten

omwille van de armoede een louter economisch motief is dat evenmin ressorteert onder de Conventie

van Genève, (v) hij gezien bovenstaande vaststellingen evenmin aannemelijk heeft gemaakt dat er in

zijn hoofde een reëel risico bestaat op ernstige schade wegens foltering of onmenselijke of

vernederende behandeling of bestraffing in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet in

het geval hij zou terugkeren naar zijn land van herkomst, te meer hij expliciet stelt in zijn land nooit

problemen met de autoriteiten te hebben ondervonden, (vi) uit zijn verklaringen blijkt dat hij meer dan

een jaar in Griekenland en quasi een heel jaar in Frankrijk heeft verbleven zonder er asiel aan te vragen

en hij hiervoor geen afdoende verklaring geeft en bovendien nergens uit zijn verklaringen kan worden

afgeleid dat hij Griekenland en/of Frankrijk omwille van één van de redenen van de Conventie diende te

verlaten en (vii) 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 en dat de situatie na de gebeurtenissen die zich in de eerste maanden van 2011

hebben afgespeeld intussen weer gekalmeerd is, de normaliteit is teruggekeerd en burgers actueel

geen specifiek risico lopen.

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

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

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

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

motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
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motivering van de bestuurshandelingen 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). Verzoeker maakt niet duidelijk op

welk punt deze formele motivering hem niet in staat zou stellen te begrijpen op grond van welke

juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat niet voldaan zou zijn

aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. Daarnaast blijkt uit het

verzoekschrift dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de

uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt (RvS 21 maart 2007, nr. 169.217). Het middel kan in

zoverre niet worden aangenomen. De Raad stelt vast dat verzoeker 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 10 mei 2011, 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).

3.4.1. Uit de lezing van het verzoekschrift blijkt weliswaar dat verzoeker het niet eens is met een aantal

motieven van de bestreden beslissing, doch de Raad stelt vast dat hij in voorliggend verzoekschrift geen

ernstige poging onderneemt om deze motieven ook maar enigszins te verklaren of te weerleggen met

concrete elementen en pertinente gegevens.

3.4.2. Immers, wat betreft het gegeven dat hij tot op heden in gebreke blijft zijn identiteit, nationaliteit en

reisweg te staven, terwijl dit nochtans essentiële elementen zijn in de asielprocedure en de asielzoeker

ingevolge de plicht tot medewerking die op hem rust gehouden is om de documenten waarover hij

beschikt of zou kunnen beschikken – in casu zijn identiteitskaart en paspoort die zich volgens zijn

verklaringen in Algerije bevinden (administratief dossier, stuk 10, verklaring DVZ, vraag 21) – voor te

leggen, beperkt verzoeker zich tot de loutere bewering dat hij een kopie van zijn identiteitsdocumenten

aan zijn familie heeft gevraagd maar zij er klaarblijkelijk niet in geslaagd zijn deze te bemachtigen om

aan hem door te sturen, waarmee hij niet vermag aan te tonen dat hij daadwerkelijk ernstige en

volhardende pogingen heeft ondernomen om alsnog documenten in zijn bezit te krijgen. Verzoeker

brengt geen overtuigende argumenten bij waarom hij via contacten met zijn familie geen documenten

zou kunnen bekomen die zijn identiteit en nationaliteit kunnen staven.

Voor het overige beperkt verzoeker zich in hoofdzaak tot het hernemen van een aantal motieven van de

bestreden beslissing, namelijk dat het totaal niet aannemelijk is dat hij het land omwille van terrorisme

diende te verlaten en dit bezwaarlijk als een actueel gegeven kan worden beschouwd, dat de door hem

ingeroepen medische redenen geen verband houden met de criteria bepaald bij artikel 1, A (2) van het

Verdrag van Genève zoals bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, dat zijn verklaring dat hij

niet over de nodige financiële middelen beschikte om zijn medicatie te betalen hieraan geen afbreuk

doet daar dit een louter economisch motief is dat niet ressorteert onder de Conventie van Genève en

het feit dat hij het land heeft verlaten omwille van de armoede een louter economisch motief is dat

evenmin ressorteert onder de Conventie van Genève, en wijzigt hierbij de bevindingen en conclusies

van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van ontkennend naar bevestigend

en omgekeerd, zonder enige plausibele argumentatie te ontwikkelen om deze bevindingen te

ondergraven. Dergelijk verweer is niet ernstig en vermag geenszins de pertinente en afdoende motieven

van de bestreden beslissing, dewelke steun vinden in het administratief dossier, te ontkrachten. Immers,

de stelling dat het terrorisme in Algerije nog steeds latent aanwezig is doet niets af aan het gegeven dat

verzoeker zelf nooit problemen heeft gekend met terroristen, zoals hij overigens nogmaals uitdrukkelijk

bevestigt in voorliggend verzoekschrift, en dat de laatste problemen die zijn familie in het verleden met

terroristen heeft gekend reeds dateren van omstreeks 2000, wat zoals terecht wordt opgemerkt in de

bestreden beslissing bezwaarlijk als een actueel gegeven kan worden beschouwd. Voorts staat de

bewering dat verzoeker in Algerije verstoken bleef van medische hulp haaks op de verklaringen die hij in

de loop van de administratieve procedure aflegde, waar hij immers stelde dat hij vanaf 1997 tot 1998

werd opgenomen in een ziekenhuis voor astma-patiënten in Telmcen, doch dit geen betere resultaten

gaf (administratief dossier, stuk 9, p. 2) en dat hij in Algerije soms ‘in het zwart werkte’, gewoon om een

beetje zakgeld te hebben of om medicatie te kopen (administratief dossier, stuk 4, p. 6).

3.4.3. Tot slot benadrukt de Raad dat 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,
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redelijkerwijs mag worden verwacht dat hij zich, indien hij nood heeft aan daadwerkelijke bescherming,

bij aankomst of zo snel mogelijk daarna wendt tot de asielinstanties van het onthaalland. De vaststelling

dat verzoeker noch in Griekenland noch in Frankrijk een asielaanvraag indiende toont aan dat hij

internationale bescherming niet dringend noodzakelijk achtte en ondermijnt finaal de ernst en de

geloofwaardigheid van de door hem geschetste vrees. Dit klemt des te meer daar de redenen die hij

aanhaalt ter vergoelijking van zijn nalaten om asiel te vragen, namelijk dat Griekenland “geen land (is)

om asiel aan te vragen, als je in centrum gaat duurt het één maand om er uit te geraken, als ik zeg dat

ik Algerijn ben en ik asiel aanvraag dan krijg ik drie maanden gevangenis” en hij ook in Frankrijk niet

wilde blijven omdat hij niet hield van dat land (administratief dossier, stuk 4, p. 3-4), niet ernstig zijn en

dan ook bezwaarlijk als afdoende verschoningsgrond kunnen worden aanvaard.

3.5. Het is de taak van de verzoeker om zijn verzoek om internationale bescherming te staven en deze

regel geldt onverkort wat betreft de subsidiaire beschermingsstatus. De Raad stelt echter vast dat

verzoeker in fine weliswaar verzoekt om hem minstens subsidiaire bescherming te bieden doch geen

elementen aanbrengt waarom hij een reëel risico op ernstige schade zou lopen. Evenmin betwist hij de

motivering van de bestreden beslissing in dit verband, noch toont hij aan dat de informatie waarop de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen steunt niet correct zou zijn of dat hieruit de

verkeerde conclusies zouden zijn getrokken. De motivering van de bestreden beslissing houdende

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus blijft dan ook onverminderd overeind en wordt

beschouwd als zijnde hier hernomen.

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

het administratief dossier. Verzoeker weerlegt de door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen weerhouden motieven niet en hij voert geen concrete elementen aan die wijzen op het

bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet

noch toont hij aan dat hij bij terugkeer naar het land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige

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

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 één september tweeduizend en elf door:

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

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER M.-C. GOETHALS


