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nr. 67 851 van 3 oktober 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 30 juni 2011 heeft

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

6 juni 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 9 augustus 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

30 september 2011.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat F. JACOBS, loco advocaat A.

HENDRICKX, en van attaché P. WALRAET, 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 haar verklaringen het Rijk

binnengekomen op 6 november 2010 en heeft zich vluchteling verklaard op 8 november 2010.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoekster op 18

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

de vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoekster werd gehoord op 17 mei 2011.

1.3. Op 6 juni 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 7 juni 2011 aangetekend verzonden.
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De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Algerijnse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn van Tebessa. U bent gehuwd met

A.(…) I.(…) (O.V. 6.718.639) en samen hebben jullie twee kinderen, I.(…) geboren op 14 augustus 2006

te Istanbul en I.(…) M.(…) geboren op 22 maart 2011 te Eupen.

In de lente van 2010 zou uw echtgenoot getuige van een moord geweest zijn. Begin van de zomer 2010

zou u telefonisch door onbekenden zijn opgebeld met de vraag waarom uw echtgenoot niet met hen

samenwerkt. Daarna zou u nog eens telefonisch gecontacteerd zijn met de mededeling dat uw

echtgenoot met hen moet samenwerken, uw zoon werd ook bedreigd. U zou klacht ingediend hebben bij

de politie van Tebessa. Uw echtgenoot zou zich niet meer als getuige in de moordzaak zijn gaan

melden waardoor hij bij een terugkeer naar Algerije ook riskeert door de autoriteiten te worden bedreigd.

U zou daarna nog op vakantie zijn gegaan in Bejaja. Op 4 november 2010 zou u, hoogzwanger van uw

dochter, op illegale wijze samen met uw echtgenoot en uw zoontje vanuit de haven van Annaba aan

boord van een goederenboot naar een onbekende plek zijn gereisd. De reis zou na 24 uur varen over

land zijn verder gezet en op 6 november 2010 zouden jullie in België zijn aangekomen. Op 8 november

2010 hebt u samen met uw echtgenoot A.(…) I.(…) hier asiel aangevraagd.

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 opgemerkt dat u zich op dezelfde motieven baseert als deze aangehaald door uw

echtgenoot. Er kan echter geen geloof worden gehecht aan uw asielrelaas. Zo dient er te worden

opgemerkt dat uw verklaringen tegenstrijdig zijn met deze van uw echtgenoot. U verklaart dat uw man in

de lente (april / mei) van 2010 getuige was van een moord (gehoorverslag CGVS, p. 5), terwijl uw

echtgenoot beweert dat hij in de zomer van 2009 getuige was van een moordaanslag gepleegd door de

terrorist M.(…) I.(…) (gehoorverslag echtgenoot CGVS, p. 9). Daarnaast beweert u dat u enkel

telefonisch door terroristen gecontacteerd werd en nooit persoonlijk benaderd werd (gehoorverslag

CGVS, pp. 5 en 6), dit terwijl uw echtgenoot bij hoog en laag verklaart dat u naast telefonisch

gecontacteerd te zijn geweest, de terroristen ook naar uw werk zijn gekomen en u daar met de dood

hebben bedreigd (gehoorverslag echtgenoot CGVS, pp. 12 en 13). Voorts blijft u heel vaag over

wanneer u bij de politie van Tebessa klacht zou hebben ingediend. U antwoordt sec dat u klacht

indiende nadat u telefonisch gecontacteerd werd (gehoorverslag CGVS, p. 6). Gevraagd wanneer dit

ongeveer was, beweert u dit niet te weten, het belangrijkste is dat het vorig jaar in 2010 was

(gehoorverslag CGVS, p. 6). De vaststelling dat u slechts in zeer ruime zin een antwoord op deze vraag

kunt formuleren kan totaal niet overtuigen, te meer deze bedreigingen deel uitmaken van uw

onmiddellijke vluchtaanleiding. In de marge dient nog te worden opgemerkt dat uw eigen man niet met

zekerheid kan stellen of u effectief klacht bent gaan indienen noch weet te preciseren wanneer u dit

gedaan zou hebben (gehoorverslag echtgenoot CGVS, pp. 14 en 15).

Tot slot dienen er kanttekeningen te worden gemaakt bij de wijze waarop u van Algerije naar een

onbekende plaats bent gereisd. U verklaart als hoogzwangere vrouw samen met een kind van toen vijf

jaar oud aan boord van een goederenboot te zijn gegaan waarvan de bestemming onbekend zou zijn.

Het is weinig geloofwaardig dat u een dergelijk traject zou hebben ondernomen. Uw vergoelijking,

namelijk dat jullie bedreigd werden (gehoorverslag CGVS, p. 3), biedt gezien bovenstaande conclusie

(ongeloofwaardig asielrelaas) geen afdoende verschoning. Verder dient aangestipt dat u uw "verlopen"

Algerijns paspoort (gehoorverslag CGVS, p. 2) niet neerlegt, terwijl zich dit gewoon thuis in Algerije zou

bevinden. U beweert na het verlopen van uw paspoort in 2008 geen vernieuwing te zijn gaan aanvragen

omdat u de kans niet had (gehoorverslag CGVS, p. 2). Ook uw echtgenoot brengt deze verklaring aan,

namelijk dat hij problemen had met terroristen en hij geen tijd meer had om een nieuw paspoort of visum

aan te vragen (gehoorverslag echtgenoot CGVS, pp. 4, 5 en 6). Gezien er geen geloof kan worden

gehecht aan jullie asielrelaas rijst de vraag of jullie toch niet in het bezit zijnde van een geldig paspoort

zijn gereisd en jullie de ware reisroute voor de Belgische autoriteiten trachten te verzwijgen.

Tot slot hebben uw geboorteakte, familieboekje en huwelijksakte, enkel betrekking op uw identiteit en

gezinssamenstelling, gegevens die hier niet ter discussie staan.

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
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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.

In hoofde van uw echtgenoot, A.(…) I.(…) (O.V. 6.718.639), werd door het CGVS ook een beslissing tot

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen.

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. De Raad beschikt inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen over volheid van rechtsmacht, dit wil zeggen dat de hij het geschil in zijn geheel aan een

nieuw onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de

grond van het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de

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

devolutieve kracht van het beroep is de hele zaak op de Raad overgegaan met al de feitelijke en

juridische vragen die daarmee samenhangen. In het kader van zijn declaratieve opdracht, namelijk het

al dan niet erkennen van de hoedanigheid van vluchteling en het al dan niet toekennen van het

subsidiaire beschermingsstatuut, aan de hand van alle elementen van het dossier, herneemt hij de zaak

volledig ongeacht het motief waarop de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

bestreden beslissing heeft gesteund.

2.2. Uit de gegevens van het administratief dossier blijkt dat verzoekster haar aanvraag om erkenning

als vluchteling of om de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus baseert op dezelfde

motieven als deze aangehaald door haar echtgenoot I. A..

2.3. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft bij arrest nr. 67 850 van 3 oktober 2011 de

aanvraag om erkenning van de vluchtelingenstatus en om de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus van I. A. verworpen.

In dit arrest wordt als volgt gemotiveerd:

“2.1. In een enig middel, afgeleid uit de schending van de materiële motiveringsplicht en artikel 1, A (2)

van het Verdrag van Genève, voert verzoeker aan dat de weigeringsbeslissing niet gedragen wordt door

deugdelijke motieven. Hij herhaalt zijn vluchtrelaas, onderneemt een summiere poging om een aantal

motieven van de bestreden beslissing te verklaren of te weerleggen en volhardt in het gegeven dat de

door hem neergelegde stukken, in het bijzonder de convocaties, zijn problemen staven.

Er worden geen nieuwe documenten aan het verzoekschrift gevoegd.

2.2. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag geweigerd omdat (i) hij heel vaag

blijft over wanneer hij precies getuige was van de moord, hij verder helemaal geen duiding in de tijd kan

geven over wanneer hij voor het eerst geweigerd zou hebben om te gaan getuigen en hij en zijn

echtgenote hieromtrent bovendien tegenstrijdige verklaringen afleggen, (ii) hij en zijn echtgenote tevens

onderling tegenstrijdige verklaringen afleggen wat betreft de bedreigingen door de terroristen, feiten

welke toch de kern van hun relaas uitmaken, (iii) hij in de vragenlijst ter voorbereiding van het gehoor op

het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen geen enkele allusie heeft gemaakt

op het feit dat hij getuige was van een moord waarna hij door terroristen bedreigd werd, nochtans zijn

onmiddellijke vluchtaanleiding, en de door hem aangereikte argumenten geen afdoende verschoning

bieden voor dergelijke laconieke houding, zoals omstandig wordt uiteengezet, (iv) de door hem

neergelegde faxen van convocaties nog verder afbreuk doen aan zijn geloofwaardigheid, zoals uitvoerig

wordt toegelicht, de overige door hem neergelegde documenten enkel betrekking hebben op zijn

identiteit, nationaliteit en gezinssamenstelling, gegevens welke niet ter discussie staan, en het gegeven

dat hij de geboorte van zijn dochter in België aan de Algerijnse ambassade is gaan melden zijn

zogezegde vrees ten opzichte van zijn autoriteiten andermaal onderuit haalt en (v) 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
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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.

2.3.1. 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 weerleggen of te ontkrachten met

concrete elementen en pertinente gegevens.

Immers, het louter stellen in voorliggend verzoekschrift dat zijn echtgenote zich volledig vergist heeft en

het volharden in de door hem neergelegde faxen van convocaties waaruit moet blijken dat het incident

zich afspeelde in de zomer van 2009, is geen ernstig verweer en is dan ook niet dienend om de

vastgestelde tegenstrijdigheden tussen verzoekers verklaringen en deze van zijn echtgenote omtrent

het tijdstip waarop verzoeker getuige zou zijn geweest van de moord, te weerleggen. Waar verzoeker de

vastgestelde tegenstrijdigheid over de aard van de bedreigingen door de terroristen tracht te

minimaliseren door de stellen dat zijn echtgenote voornamelijk telefonisch bedreigd werd, biedt deze

uitleg niet de minste verklaring voor het gegeven dat verzoekers echtgenote voor het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen uitdrukkelijk verklaarde louter telefonisch bedreigd te

zijn geweest en niet persoonlijk te zijn benaderd (administratief dossier, stuk 7, p. 5-6), terwijl verzoeker

beweerde dat zij ook op haar werk werd benaderd door terroristen (administratief dossier, stuk 6, p. 12-

13).

Aangaande de omissie in de vragenlijst beperkt verzoeker zich tot het herhalen van zijn eerder

afgelegde verklaringen, namelijk dat hij geen allusie heeft gemaakt op het feit dat hij getuige was van

een moord waarna hij bedreigd werd door terroristen omdat hij niet zeker was of hij deze feiten wel met

stukken kon staven. De Raad benadrukt dat van verzoeker, die beweert te vrezen voor zijn vrijheid en

leven en daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt redelijkerwijs mag worden

verwacht dat hij van bij de aanvang van de asielprocedure alle essentiële elementen ter ondersteuning

van zijn asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt, zeker die elementen die de

directe aanleiding van zijn vertrek of vlucht uit zijn land van herkomst zouden zijn geweest. Niet

tegenstaande het feit dat de vragenlijst niet tot doel heeft een uitvoerig of gedetailleerd overzicht van

alle elementen of feiten te geven, kan redelijkerwijs van verzoeker worden verwacht dat hij een dermate

essentieel element in het vervolgingsrelaas zou vermelden. Dat verzoeker en zijn echtgenote bij het

indienen van hun asielaanvraag niet de minste allusie hebben gemaakt op de feiten die hun

rechtstreekse vluchtaanleiding zouden uitmaken, doet finaal afbreuk aan de geloofwaardigheid van het

door hen opgediste asielrelaas.

Voor het overige blijft verzoeker steken in het herhalen van zijn eerder afgelegde verklaringen, het uiten

van blote beweringen en de stelling dat hij alle documenten die hij verkregen heeft te goeder trouw heeft

neergelegd en hij de Belgische autoriteiten niet heeft willen misleiden, waarmee hij niet vermag de

pertinente motieven van de bestreden beslissing alsnog in een ander daglicht te plaatsen.

2.3.2. De Raad stelt vast dat de vaststellingen in de bestreden beslissing correct zijn, steun vinden in

het administratief dossier en betrekking hebben op de kern van verzoekers asielrelaas. Aangezien in de

bestreden beslissing ernstige gebreken in de verklaringen van verzoeker en zijn echtgenote worden

aangehaald en geen van de motieven overtuigend wordt weerlegd, schragen de gezamenlijke motieven

de bestreden beslissing. Immers, de bewijslast rust in beginsel op de verzoekende partij die in de mate

van het mogelijke bewijzen moet aanbrengen van de feiten die zij aanhaalt. Het is vervolgens de taak

van de persoon die de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling moet onderzoeken om de waarde

van de bewijselementen en de geloofwaardigheid van de verklaringen van betrokkene te beoordelen.

De verklaringen van de verzoekende partij kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van

vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, plausibel en oprecht zijn. Deze verklaringen moeten

coherent zijn en niet in strijd met algemeen bekende feiten. (UNHCR, Guide des procédures et critères

à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, september 1979, 196-205). 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 geen hiaten, vaagheden, ongerijmde

wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen. Zoals

uitvoerig wordt uiteengezet in de bestreden beslissing is het asielrelaas van verzoeker 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, waarnaar wordt

verwezen in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.
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2.4. Verzoeker vraagt niet om de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Mede in acht

genomen wat voorafgaat en de informatie gevoegd aan het administratief dossier met betrekking tot de

algemene veiligheidssituatie in Algerije, informatie welke door verzoeker niet wordt betwist, kunnen in

het administratief dossier geen elementen worden ontwaard waaruit zou moeten blijken dat verzoeker in

aanmerking komt voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

2.5. Waar verzoeker in fine vraagt om desgevallend de zaak terug te verwijzen naar het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen en bijgevolg de bestreden beslissing te vernietigen,

wijst de Raad erop dat hij slechts de bevoegdheid heeft 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 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.”

2.4. De door verzoekster voorgelegde documenten, met name haar geboorteakte, familieboekje en

huwelijksakte bevestigen slechts haar identiteit en gezinssamenstelling, gegevens welke niet betwist

worden zodat deze documenten niets wijzigen aan bovenstaande beslissing.

Dienvolgens kan ook in hoofde van verzoekster geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3

van de vreemdelingenwet en geen reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van

dezelfde wet in aanmerking worden genomen.

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 drie oktober 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


