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nr. 75 116 van 14 februari 2012

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 21 december 2011

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

staatlozen van 30 november 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 16 januari 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 januari 2012.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. MORJANE, die loco advocaat Z. CHIHAOUI verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché B. DIERICKX, 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 januari 2009 en heeft zich een tweede keer vluchteling verklaard op 23 augustus

2011.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 29

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

de vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 10 november 2011.

1.3. Op 30 november 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 dezelfde dag 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 Oued Rhiou, wilayat

Relizane. Twee van uw broers zouden in 1994 zijn omgekomen omwille van hun werkzaamheden voor

het AIS (Armée Islamique du Salut). Een derde broer, B.(…) genaamd, zou in 1999 – 2000

amnestie gekregen hebben, maar hij zou daarna toch actief zijn gebleven in een ‘katiba’ in Relizane. Na

uw studies in 2004 zou hij u gevraagd hebben logistieke steun voor de ‘katiba’ te verlenen. U zou

post moeten ophalen en verdelen. In 2007-2008 zou de ‘katiba’ u gevraagd hebben om deel te nemen

aan hun oorlog. Uw broer zou u dit afgeraden hebben en u ingelicht hebben dat het om een valse

‘katiba’ gaat die geleid wordt door de Mukhabarat (Inlichtingendienst). In 2008 zou de ‘katiba’ u

gevraagd hebben om een autobom te plaatsen bij het politiebureau. Uw broer zou op dat moment zijn

opgesloten. Hij zou in jullie huis wapens hebben aangeduid en zijn kameraden verklikt hebben. U zou

de politie ingelicht hebben over de vraag van de ‘katiba’ om een aanslag te plegen. Hierna zouden de

gendarmes een valstrik geplaatst hebben waarbij doden en/of gewonden zouden zijn gevallen. U zou

begin 2008 naar uw oom in Oran zijn gevlucht waar u zeven maanden verbleef. Aldaar zou u vernomen

hebben dat jullie ouderlijk huis in brand was gestoken en uw familie hier klacht tegen heeft ingediend. In

de zomer van 2008 zou u besloten hebben om in België asiel te komen aanvragen. U zou zowel de

mensen van de ‘katiba’ als de autoriteiten vrezen omdat u in het verleden werkzaam was voor de

‘katiba’. In september 2008 zou u op legale wijze met uw eigen paspoort en een visum voor Turkije via

Tunesië naar Turkije zijn gereisd. U zou op 4 september 2008 in Turkije zijn aangekomen en na zeven

dagen verblijf zou u illegaal doorgereisd zijn naar Griekenland. U zou meer dan één maand in

Griekenland verbleven hebben om vervolgens meer dan één maand in Italië te verblijven en dan meer

dan één maand in Frankrijk door te brengen om dan uiteindelijk tussen 31 december 2008 en 1 januari

2009 in België aan te komen. U zou zich eerst bij uw vrienden geïnformeerd hebben over wat zij gedaan

hebben en wat niet om vervolgens op 8 januari 2009 hier in België een eerste asielaanvraag in te

dienen. U werd op 17 februari 2011 door de Correctionele rechtbank te Leuven veroordeeld voor een

winkeldiefstal die u in december 2010 gepleegd hebt. Op 14 maart 2011 hebt u via de gemeente

Verviers een aanvraag tot huwelijk ingediend. Op 26 april 2011 werd u een uitnodiging van het

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) per aangetekend schrijven

opgestuurd met de mededeling u op 16 mei 2011 aan te bieden voor uw gehoor. U hebt hier echter

geen gehoor aan gegeven. Op 7 juni 2011 werd er door het CGVS een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen. Op 23 augustus

2011 diende u zich bij de Dienst Vreemdelingenzaken aan om beroep aan te tekenen tegen deze

beslissing, maar er werd u meegedeeld dat u enkel een tweede asielaanvraag kan indienen en dit hebt

u dan op 23 augustus 2011 ook gedaan. U baseert zich op dezelfde motieven zoals door u aangehaald

in kader van uw eerste asielaanvraag.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u uw Belgisch rijbewijs neer (gekregen na het indienen van

uw Algerijns rijbewijs), een brief van de ‘katiba’ dd. 15/06/2008 en een kopie van een verslag van

de gendarmerie van Relizane dd. 11/05/2008 met daarin uw klacht tegen de ‘katiba’. Deze

documenten hebt u reeds in 2009 ontvangen via een persoon die van Algerije naar België is gereisd.

B. Motivering

Er dient na het gehoor op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

(CGVS) te worden opgemerkt dat u niet aannemelijk hebt gemaakt uw land van herkomst te hebben

verlaten uit een gegronde vrees voor vervolging zoals begrepen onder de Conventie van Genève, noch

aannemelijk hebt gemaakt een reëel risico te lopen op het lijden van ernstige schade zoals begrepen

onder de definitie van subsidiaire bescherming en wel om volgende redenen.

U baseert uw tweede asielaanvraag louter en alleen op de vervolgingsmotieven zoals door

u aangehaald tijdens uw eerste asielaanvraag en legde op dat moment geen nieuwe stukken neer

(zie Verklaring meervoudige aanvraag dd. 23/08/2011 punt 37). Op het einde van het gehoor op het

CGVS legt u plots documenten neer ter staving van uw asielrelaas. Het betreft een “originele” brief van

de ‘katiba’ dd. 15/06/2008 waarin u bedreigd wordt en een kopie van uw klacht bij de gendarmerie tegen

de ‘katiba’ dd. 11/05/2008 (gehoorverslag CGVS, pp. 19 en 20). Vooreerst is het zeer opmerkelijk dat

u deze documenten niet onmiddellijk hebt neergelegd bij het indienen van uw tweede

asielaanvraag, temeer u al sinds 2009 hier in België in het bezit bent van deze documenten

(gehoorverslag CGVS, p. 21). De documenten op zich hebben daarenboven geen waarde. Zo is de

dreigbrief van de ‘katiba’ onderaan met een stempel van GIA (Groupe Islamique Armé) gemarkeerd (zie

groene mapje document nummer 2). Uzelf verklaart op het CGVS echter dat de ‘katiba’ met wie u

werkte en die u vervolgens bedreigde los staat van de GIA en ze alleen opereert, apart van de GIA

(gehoorverslag CGVS, p. 13). Geconfronteerd met de stempel van de GIA onderaan de dreigbrief
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beweert u dat het mogelijks om een oude stempel gaat en dat iedereen weet dat het een oude stempel

is (gehoorverslag CGVS, p. 19). Deze verklaring is niet aannemelijk aangezien in de dreigbrief zelf uw

belagers zich kenbaar maken onder de noemer 'al-Jama'ah al-Islamiyah al-Musallaha' = Groupe

Islamique Armé (zie groene mapje document nummer 2 + de door u toegevoegde vertaling waarin

verkeerdelijk staat ‘Groupe Islamique Algérien’ + zie blauwe mapje informatie Wikipedia over GIA).

Gevraagd wat de inhoud is van de brief van de ‘katiba’, antwoordt u sec dat het er instaat

(gehoorverslag CGVS, p. 19). Andermaal gevraagd om zelf te vertellen wat er instaat, dient u het

antwoord schuldig te blijven (gehoorverslag CGVS, p. 19). Gevraagd hoe het komt dat u dit niet weet,

kaatst u de bal terug door te stellen wat u met dit document moet (gehoorverslag CGVS, p. 19).

Gewezen op het feit dat het toch wel zeer bevreemdend is dat u ‘een bewijsstuk’ voorlegt, maar zelf de

inhoud ervan niet kent, beweert u er niets mee te maken te hebben en niets met hen te maken te

hebben. Ze doden onschuldigen en/of ze u nu een brief sturen of niet, u trekt zich niets aan van de

‘emir’ (gehoorverslag CGVS, p. 19). Deze laconieke houding blijft u ook aanhouden als er gevraagd

wordt of de naam van de emir in de brief staat. U stelt dat het misschien in de brief staat, maar dat u er

niet naar gekeken hebt (gehoorverslag CGVS, p. 19). Gewezen op het feit dat dit wel gemakkelijk is om

zo te reageren, wijst u op het feit dat u het document geeft en dat het CGVS op de bovengestelde vraag

dient te antwoorden (gehoorverslag CGVS, p. 19). Het feit dat u de inhoud van de brief niet kan

weergeven terwijl u dit document neerlegt als bewijsstuk voor uw asielaanvraag doet andermaal afbreuk

aan de geloofwaardigheid van uw asielrelaas. Tot slot is de dreigbrief die u neerlegt allesbehalve een

origineel (gehoorverslag CGVS, p. 20). Uit de stempel kan worden afgeleid dat het een kleurenkopie

betreft. Uw verklaring bij de gendarmerie van Relizane, dd. 11 mei 2008, betreft slechts een kopie

waarvan de authenticiteit niet kan worden achterhaald, dit terwijl u beweert dat het origineel gewoon bij

u thuis ligt (gehoorverslag CGVS, p. 20). Daarenboven werd dit document opgesteld op 11 mei 2008 te

Oued Rhiou, terwijl u op de zetel van het CGVS verklaart dat u van begin 2008 tot september 2008

(zeven maanden in totaal) bij uw oom in Oran verbleef (gehoorverslag CGVS, pp. 3 en 4). Gevraagd

wanneer u naar de gendarmerie bent gegaan om klacht in te dienen, antwoordt u het niet te weten, u wil

het zich ook niet herinneren en u wil dat papier niet meer zien want als u er naar kijkt bent u verloren

(gehoorverslag CGVS, p. 20). Gevraagd hoe lang u in Oran verbleef, geeft u het ontwijkend antwoord

dat u het al gezegd hebt en vraagt u of u het moet herhalen (gehoorverslag CGVS, p. 20). Gevraagd dit

effectief te doen, werpt u op dat er door het CGVS genoteerd moet worden wat u al eerder hebt

verklaard (gehoorverslag CGVS, p. 20). Deze houding wijst op een gebrek aan medewerking en

bevestigt andermaal het bedrieglijke karakter van uw asielaanvraag. Geconfronteerd met het feit dat de

verklaring dateert ten tijde van uw verblijf in Oran, werpt u plots op dat ‘ze het toen naar u brachten

maar dat u er niet was’ (gehoorverslag CGVS, p. 20). Deze vergoelijking biedt geen afdoende

verschoning aangezien u zelf eerder ook al verklaarde dat u dit document hebt gekregen toen u naar de

politie ging om hen te verklikken (gehoorverslag CGVS, p. 19).

Het ongeloofwaardige karakter van uw asielrelaas wordt nogmaals bevestigd door het feit dat u

tijdens uw eerste asielaanvraag, waarop u geheel uw tweede asielaanvraag baseert (zie

Verklaring meervoudige aanvraag dd. 23/08/2011 punt 37), geen enkele allusie gemaakt hebt op het feit

dat uw broer B.(…) na het krijgen van amnestie zich opnieuw bij een ‘katiba’ heeft aangesloten en

uzelf gedurende één jaar logistieke steun (waaronder het verdelen van post) verleende aan deze ‘katiba’

(zie Vragenlijst dd. 09/03/2011 vraag 3 punt 5 + gehoorverslag CGVS, pp. 9 en 10). Geconfronteerd

met deze lacunes werpt u op dat het CGVS u niets vraagt en ‘zij’ het u ook niet hebben gevraagd; u

hebt het zelf verteld (gehoorverslag CGVS, p. 15). Uw vergoelijking biedt geen afdoende verschoning

voor bovenvermelde lacunes aangezien het aan u als asielzoeker is om alle essentiële elementen

binnen uw asielaanvraag spontaan aan te kaarten.

Het ongeloofwaardige karakter van uw werkzaamheden binnen de ‘katiba’ wordt verder

aangetoond door uw vage verklaringen over hoe exact u de post moest verdelen. Zo kunt u op de zetel

van het CGVS geen concreet voorbeeld geven en wordt uw gebrek aan medewerking zonder meer

genoteerd (gehoorverslag CGVS, pp. 11 en 12).

Tijdens uw eerste asielaanvraag hebt u op de vraag welk uw vrees bij terugkeer naar uw land

van herkomst is verklaard dat u vreest om door terroristen vermoord te worden (zie Vragenlijst

dd. 09/03/2011 vraag 3 punt 4). U repte echter met geen enkel woord over het feit dat u bij uw terugkeer

ook vreest om tot twintig jaar gevangenisstraf te zullen worden veroordeeld aangezien de autoriteiten

naar u op zoek zijn nadat de leden van de ‘katiba’ werden aangehouden en zij u verklikt hebben

(gehoorverslag CGVS, pp. 14, 15 en 17). Gevraagd waarom u dit belangrijk feit, meerbepaald uw vrees

om tot 20 jaar te zullen worden opgesloten, niet hebt aangehaald tijdens uw eerste asielaanvraag blijft u

het antwoord schuldig (gehoorverslag CGVS, p. 17). Deze lacunes zijn dermate groot waardoor het

bedrieglijk karakter van uw asielrelaas andermaal wordt bevestigd.

Tot slot verklaarde u tijdens uw eerste asielaanvraag dat de terroristen u in maart 2007 vroegen om

een bom te plaatsen voor het politiekantoor waarna u aangifte gedaan hebt bij de politie. De politie
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verijdelde de aanval en twee terroristen werden gedood. De week daarna staken de terroristen uw huis

in brand en sindsdien woonde u ondergedoken bij uw oom in Wahran (Oran; zie Vragenlijst dd.

09/03/2011 vraag 3 punt 5). Op de zetel van het CGVS in kader van uw tweede asielaanvraag beweert

u echter dat u begin 2008 door de ‘katiba’ werd benaderd om een auto te plaatsen voor het

politiebureau (gehoorverslag CGVS, p. 12). De gendarmes hebben vervolgens na uw klacht een valstrik

opgezet, maar u weet niet of de gendarmes iemand gedood hebben of dat er iemand gewond raakte

(gehoorverslag CGVS, p. 13). Pas tijdens uw verblijf in Oran vernam u dat uw ouderlijk huis in brand

werd gestoken (gehoorverslag CGVS, p. 14). Deze frappante tegenstrijdigheden onderstrepen

andermaal het ongeloofwaardige karakter van uw asielrelaas temeer u op de zetel van het CGVS

verklaart dat het gehoor bij het invullen van uw Vragenlijst tijdens uw eerste asielaanvraag goed is

verlopen en de inhoud van uw relaas correct werd genoteerd (gehoorverslag CGVS, p. 3).

Gezien bovenstaande vaststellingen dient er te worden geconcludeerd dat uw asielrelaas over de

hele lijn bedrieglijk is.

Het Belgische rijbewijs ter vervanging van uw Algerijns rijbewijs heeft enkel betrekking op uw

Algerijnse identiteit een gegeven dat hier niet ter discussie staat.

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 (zoals

Oran waar u lange tijd verbleef), 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. De situatie is na de gebeurtenissen die zich in de eerste

maanden van 2011 hebben afgespeeld weer gekalmeerd 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 gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 2 en 3 van het Europees Verdrag tot

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), de artikelen 2 en 3

van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, artikel

1, A (2) van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève

op 28 juli 1951 en de artikelen 48/3 en 48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet),

geeft verzoeker een uitgebreide theoretische uiteenzetting omtrent de artikelen 2 en 3 EVRM en citeert

hij de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet. Verzoeker voert aan dat hij op basis van de door

hem neergelegde documenten, met name een originele brief van de ‘katiba’ waarin hij wordt bedreigd

en een originele klacht bij de politiediensten, het begin van bewijs levert van het risico in de zin van de

artikelen 2 en 3 EVRM, van de vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet

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

Verzoeker meent dat het aan het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

toekomt om dit begin van bewijs te weerleggen en hij is van oordeel dat het Commissariaat-generaal

hierin niet geslaagd is aangezien het besluit dat zijn asielaanvraag bedrieglijk is niet kan worden

onderbouwd met pertinente elementen. Vervolgens tracht verzoeker de geloofwaardigheid van de door

hem voorgelegde documenten te herstellen en onderneemt hij een poging om de motieven van de

bestreden beslissing te verklaren of te weerleggen.

2.2. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag geweigerd omdat (i) de door hem

neergelegde “originele” brief van de ‘katiba’ van 15 juni 2008 waarin hij wordt bedreigd en een kopie van

zijn klacht bij de gendarmerie tegen de ‘katiba’ van 11 mei 2008 geen bewijswaarde hebben, zoals

uitvoerig en gedetailleerd wordt toegelicht, (ii) het ongeloofwaardige karakter van zijn asielrelaas

nogmaals wordt bevestigd door het feit dat hij tijdens zijn eerste asielaanvraag, waarop hij zijn tweede

asielaanvraag geheel baseert, geen enkele allusie heeft gemaakt op het feit dat zijn broer B. na het

krijgen van amnestie zich opnieuw bij een ‘katiba’ heeft aangesloten en hijzelf gedurende één jaar

logistieke steun verleende aan deze ‘katiba’ en hij geen afdoende verklaring biedt voor deze lacunes,

(iii) de geloofwaardigheid van zijn verklaringen verder wordt ondermijnd door zijn vage verklaringen over

zijn werkzaamheden binnen de ‘katiba’, (iv) hij tijdens zijn eerste asielaanvraag geen melding maakte
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van het feit dat hij bij zijn terugkeer ook vreest om tot twintig jaar gevangenisstraf te worden veroordeeld

omdat de autoriteiten naar hem op zoek zijn nadat de leden van de ‘katiba’ werden aangehouden en zij

hem verklikt hebben, (v) hij in het kader van zijn opeenvolgende asielaanvragen tegenstrijdige

verklaringen aflegde omtrent de groepering – terroristen dan wel de ‘katiba’ – die hem zou gevraagd

hebben om een bom te plaatsen voor het politiekantoor, het tijdstip dat hij met deze vraag werd

benaderd – maart 2007 dan wel begin 2008 –, het feit of bij de actie van de politie volgend op zijn klacht

al dan niet mensen werden gedood of gewond raakten en zijn verblijfplaats op het ogenblik dat zijn

ouderlijk huis in brand werd gestoken, (vi) zijn rijbewijs enkel betrekking heeft op zijn identiteit, gegeven

welk niet ter discussie staat en (vii) uit de informatie gevoegd aan het administratief dossier blijkt dat er

in de grote stadscentra van Algerije (zoals Oran, waar verzoeker lange tijd verbleef) 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 weer

gekalmeerd is, de normaliteit is teruggekeerd en burgers actueel geen specifiek risico lopen.

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 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 30 november 2011 (CG nr. 0910109Z), 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. De bewijslast berust in beginsel bij de asielzoeker die in de mate van het mogelijke elementen dient

aan te brengen ter staving van zijn relaas en bij het ontbreken van dergelijke elementen, hiervoor een

aannemelijke verklaring dient te geven. 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 déter-

miner le statut de réfugié, Genève, september 1979, 196-205). In het relaas mogen dan ook geen

hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante

bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124). De verzoekende partij dient door een

coherent relaas en kennis van voor zijn relaas relevante elementen de waarachtigheid ervan

aannemelijk te maken. De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit

tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen. Het voordeel van

de twijfel kan slechts worden verleend indien alle elementen werden onderzocht en men overtuigd is

van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (UNHCR, Guide des procédures et critères à

appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, 54).

2.4.1. Vooreerst wijst de Raad erop dat verzoeker er ten onrechte van uit blijkt te gaan dat aan

voorgelegde documenten slechts bewijswaarde kan worden ontzegd indien de valsheid of het niet-

authentiek karakter ervan wordt aangetoond. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen en bijgevolg ook de Raad kunnen evenwel ook om andere redenen dan hun (bewezen)

valsheid aan de aangebrachte stukken iedere bewijswaarde weigeren. In casu oordeelde de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op goede gronden dat de door verzoeker

bijgebrachte documenten geen objectieve bewijswaarde hebben aangezien (i) de dreigbrief van de
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‘katiba’ onderaan met een stempel van GIA (Groupe Islamique Armé) gemarkeerd is en in de dreigbrief

zelf zijn belagers zich kenbaar maken onder de noemer ‘al-Jama’ah al-Islamiyah al-Musallaha’ (Groupe

Islamique Armé), terwijl verzoeker uitdrukkelijk verklaarde dat de ‘katiba’ met wie hij werkte en die hem

vervolgens bedreigde los staat van de GIA, hij bovendien de inhoud niet kent van dit ‘bewijsstuk’ en de

dreigbrief geen origineel doch een kleurenkopie betreft en (ii) ook zijn verklaring bij de gendarmerie van

Relizane van 11 mei 2008 slechts een kopie betreft waarvan de authenticiteit niet kan worden

achterhaald, dit document bovendien werd opgesteld op 11 mei 2008 te Oued Rhiou terwijl verzoeker

op de zetel van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen verklaarde dat hij

van begin 2008 tot september 2008 (zeven maanden in totaal) bij zijn oom in Oran verbleef en hij niet

kan verduidelijken wanneer hij naar de gendarmerie is gegaan om klacht in te dienen, noch hoe lang hij

precies in Oran verbleef.

2.4.2. Verzoeker tracht de geloofwaardigheid van de door hem voorgelegde documenten te herstellen.

Vooreerst meent hij dat de ondertekening van de dreigbrief door GIA terwijl deze brief afkomstig is van

de ‘katiba’, hem niet kan worden verweten. Volgens verzoeker is het niet uitgesloten dat een

terroristische organisatie een stempel aanwendt van een andere organisatie. Het is immers niet

ondenkbaar dat deze organisaties zeer amateuristisch tewerk gaan en dat eender welke stempel wordt

gebruikt, aldus verzoeker. Bovendien blijkt nergens uit het dossier dat deze organisaties thans of in het

verleden niet hebben samengewerkt. Verzoeker vervolgt dat hij wel degelijk duidelijk heeft gemaakt dat

zijn leven in gevaar is maar stelt dat hij dit niet in de juiste bewoordingen kon weergeven. Dat de

dreigbrief een kopie is, doet volgens verzoeker geen afbreuk aan de bewijswaarde ervan en hij verwijst

ter staving van deze stelling naar arrest nr. 60.635 van 2 juli 1996 van de Raad van State.

Dergelijk verweer kan bezwaarlijk ernstig worden genomen. Vooreerst benadrukt de Raad dat verzoeker

zelf de verantwoordelijkheid draagt voor de stukken die hij neerlegt. Het louter a posteriori stellen dat

een dergelijk gebrekkig document als de door hem bijgebrachte dreigbrief, die neergelegd is met de

intentie zijn vluchtrelaas te ondersteunen, zijn geloofwaardigheid niet kan aantasten omdat hij zelf niet

aan de basis zou liggen van de valsheid ervan, is dan ook allerminst ernstig. De misleiding, die de

voorlegging van een frauduleus stuk beoogt, moet immers worden aangerekend aan diegene die er

gebruik van maakt en ten bate van wie het wordt voorgelegd.

Waar verzoeker in een poging om de stempel van GIA op een dreigbrief van de ‘katiba’ alsnog

aannemelijk te laten lijken, betoogt dat het niet uitgesloten is dat een terroristische organisatie een

stempel aanwendt van een andere organisatie, blijft hij steken in het uiten van blote beweringen die van

elke plausibiliteit ontdaan zijn. Naast het feit dat de dreigbrief van de ‘katiba’ onderaan met een stempel

van GIA gemarkeerd is, blijkt uit de vertaling van de brief dat zijn belagers zich kenbaar maken onder de

noemer ‘al-Jama’ah al-Islamiyah al-Musallaha’ (Groupe Islamique Armé), vaststelling voor welke in

voorliggend verzoekschrift niet de minste verklaring wordt geboden. Zoals correct wordt opgemerkt in de

bestreden beslissing, verklaarde verzoeker tijdens zijn gehoor nochtans expliciet dat de ‘katiba’ met wie

hij werkte en die hem vervolgens bedreigde los staat van de GIA en alleen opereert, los van de GIA

(administratief dossier, stuk 4, p. 13). Dienvolgens raakt ook de stelling in het verzoekschrift dat nergens

uit het dossier blijkt dat beide organisaties niet hebben samengewerkt kant noch wal.

Tot slot wijst de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen er terecht op dat het

gegeven dat verzoeker de inhoud niet kan weergeven van de dreigbrief die hij zelf neerlegt als

‘bewijsstuk’ voor zijn asielaanvraag, andermaal afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van zijn relaas.

De Raad leest in het gehoorverslag: “– Wat is de inhoud? het staat er in – maar zegt u het zelf aub ik

weet het niet – hoezo? wat moet ik daarmee? – het is een beetje vreemd u geeft me een bewijs en u

weet inhoud niet? Ik heb er niets mee te zien en ik heb niets te maken met hen, het zijn mensen die

onschuldigen doden en of ze me nu brief sturen of niet ik trek het me niet aan van emir – maar staat

naam van emir op de brief? misschien staat het er op, ik heb er niet naar gekeken – Dat is wel

gemakkelijk zo ik geef u document en u zegt het maar, mijn hoofd gaat ontploffen en ik moet papier

lezen” (administratief dossier, stuk 4, p. 19). Uit dergelijke verklaringen kan op geen enkele wijze

worden afgeleid dat verzoeker duidelijk zou hebben willen maken dat zijn leven in gevaar is maar dat hij

dit niet in de juiste bewoordingen kon weergeven, zoals wordt aangehaald in het verzoekschrift. Zijn

houding wijst naar het oordeel van de Raad eerder op een gebrek aan medewerking en bevestigt

andermaal de bedrieglijkheid van zijn relaas.

In zoverre verzoeker nog verwijst naar rechtspraak van de Raad van State waaruit blijkt dat het bewijs

inzake vreemdelingenrecht vrij is alsook dat het feit dat slechts een kopie wordt voorgelegd op zichzelf

niet de geloofwaardigheid van het document kan aantasten, benadrukt de Raad dat dit niet wegneemt
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dat aan voorgelegde documenten – origineel dan wel kopie – slechts bewijswaarde kan worden

toegekend wanneer ze worden voorgelegd ter ondersteuning van geloofwaardige, coherente en

plausibele verklaringen, wat in casu niet het geval is zoals uitvoerig wordt toegelicht in de bestreden

beslissing. Documenten hebben immers enkel een ondersteunde werking, namelijk het vermogen om de

intrinsieke bewijswaarde van een plausibel en geloofwaardig relaas kracht bij te zetten. Op zichzelf

vermogen documenten evenwel niet de geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig asielrelaas te

herstellen. Dit klemt des te meer wanneer, zoals in casu, ernstige bedenkingen kunnen worden gemaakt

bij de inhoud van het document in kwestie.

2.4.3. Voorts voert verzoeker aan dat het feit dat hij verbleef in Oran terwijl dit document werd opgesteld

te Oued Rihou geen afbreuk doet aan zijn geloofwaardigheid. Een document hoeft immers niet te

worden opgesteld op de plaats waar een persoon verblijft doch wel op de plaats waar de organisatie

over voldoende materiaal beschikt om het opmaken van een dergelijke brief mogelijk te maken, aldus

verzoeker.

Uit de context van het verzoekschrift en de samenhang met verzoekers overige argumenten, blijkt dat hij

dit verweer betrekt op de door hem bijgebrachte dreigbrief. Uit de eenvoudige lezing van de bestreden

beslissing blijkt echter dat het onderdeel van de motivering waar wordt vastgesteld dat het document

werd opgesteld op 11 mei 2008 te Oued Rhiou terwijl verzoeker op de zetel van het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen verklaarde dat hij van begin 2008 tot september 2008

(zeven maanden in totaal) bij zijn oom in Oran verbleef, betrekking heeft op de kopie van verzoekers

verklaring bij de gendarmerie. Het is vrij evident dat een dergelijk document wordt opgesteld op de

plaats waar en het tijdstip waarop een klacht wordt ingediend, zoals verzoeker overigens ook

verklaarde: “ik ben naar politie gegaan om hen te verklikken en ik heb dat gekregen” (administratief

dossier, stuk 4, p. 19). Gevraagd wanneer hij precies naar de politie is gegaan en hem geconfronteerd

met inconsistenties in zijn verklaringen omtrent zijn opeenvolgende verblijfplaatsen, herviel verzoeker

evenwel in zijn onwetendheid en het geven van ontwijkende en nietszeggende verklaringen: “– welke

politie? Gendarmerie – van waar? Oued Rhiou – wanneer bent u naar daar gegaan? ik weet het niet en

wil het me niet herinneren, ik wil dat papier niet meer zien want als ik het zie ben ik verloren – maar

waar woonde u toen thuis of waar ja thuis – hoe lang in Oran? ik heb het al gezegd moet ik het

herhalen – ja aub zet wat ik al eerder heb verklaard – ik maak de berekening voor u zeven maanden in

Oran, 4 september in Turkije dus in februari al in Oran en document dateert van mei 2008, leg uit toen

ze het brachten was ik daar niet – neen dat gaat zo niet, u hebt klacht ingediend en het dateert van toen

ik herinner me nu alles van problemen mijn moeder, broers” (administratief dossier, stuk 4, p. 20).

Opnieuw getuigt zijn houding aldus van een manifest gebrek aan medewerking.

2.4.4. Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen en overwegingen, oordeelt de Raad in

navolging van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen dat aan de door

verzoeker ter staving van zijn asielaanvraag neergelegde “originele” dreigbrief van de ‘katiba’ en kopie

van zijn klacht bij de gendarmerie tegen de ‘katiba’ niet de minste bewijswaarde kan worden verleend.

2.5. Verzoeker meent dat de overige elementen die door het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen werden weerhouden om zijn asielaanvraag als ongeloofwaardig te

bestempelen niet van dien aard zijn om zijn asielrelaas als bedrieglijk te bestempelen.

2.5.1. Dat hij tijdens zijn eerste asielaanvraag geen allusie heeft gemaakt op het feit dat zijn broer B.

amnestie had gekregen en hijzelf logistieke steun verleende aan de ‘katiba’, tast volgens verzoeker zijn

geloofwaardigheid geenszins aan. Hij voert aan dat men hem tijdens zijn eerste asielaanvraag niet heeft

gevraagd naar deze gegevens en stelt dat hij zijn problemen zeer duidelijk had weergegeven maar hij

uiteraard niet kon inschatten dat sommige elementen door het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen als belangrijk zouden worden bestempeld. Verzoeker meent dat hij de

volgens hem meest belangrijke gebeurtenissen had meegedeeld aan het Commissariaat-generaal en

betoogt dat het inschatten van het belang van bepaalde gebeurtenissen/activiteiten voor de beoordeling

van de asielaanvraag zeer subjectief is.

De Raad benadrukt te dezen dat van een persoon die beweert te vrezen voor zijn vrijheid en leven en

daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, redelijkerwijs mag worden verwacht dat

hij alle essentiële elementen ter ondersteuning van zijn asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat

mogelijk aanbrengt. De asielzoeker dient dit zo volledig en zo gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds

van bij het eerste interview daar op hem de verplichting rust om zijn volledige medewerking te verlenen

aan de asielprocedure. Het is met andere woorden de taak van de asielzoeker om alle nodige
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elementen nodig voor de beoordeling van zijn asielaanvraag spontaan aan te reiken en de verschillende

elementen van zijn relaas toe te lichten. Verzoeker kan de lacunes in zijn eerdere verklaringen dan ook

niet vergoelijken door de loutere stelling dat hem hieromtrent geen vragen werden gesteld. Ook de

verwijzing naar een ‘subjectief gevoel’ kan niet volstaan als afdoende verschoningsgrond, gelet op het

belang van hoger genoemde tijdens de eerste asielaanvraag niet vermelde elementen.

2.5.2. Wat betreft zijn werkzaamheden binnen de ‘katiba’, meent verzoeker dat hij zijn rol op een

duidelijke wijze heeft omschreven. Dat zijn verklaringen dienaangaande vaag zijn, is volgens verzoeker

te wijten aan het feit dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen niet de

nodige pertinente vragen formuleerde.

De Raad leest in het gehoorverslag: “(…) Dus gedurende één jaar werkte u met hen samen, hoe

deed u dat met de post? Ik gaf hen bijvoorbeeld nieuws Over wat? Nieuws of mijn broer vroeg om

naar commandant te gaan en brief te gaan halen, ik ging want ik was jong U was afgestudeerd maar

werkte niet, werd u hiervoor dan betaald voor het werken voor katiba? Ja 5 euro per week Hebt u

ook info gegeven over de werking van de Algerijnse autoriteiten? Of ik de autoriteiten inlichtte

Neen of u de katiba inlichtte over werking van de politie enzo? Neen ik weet niets over politie Over

wat gaf u hen dan nieuws? Bijvoorbeeld ze vroegen om kleren te gaan kopen of ga ons post halen

Waar moest u de post gaan ophalen? Dat hing er van af, soms in wilayat chlef of mostaghem U wilt

dus zeggen post op normale wijze? Hoezo? Zoals alle burgers die hun post halen? Neen ik kreeg

een brief maar die was geplooid en ik moest die aan iemand brengen Maar u blijft heel vaag zeg u me

hoe brief aan wie? Ik weet niet wat er instond Niet wat er instond maar aan wie en hoe? Mijn broer

zei me bijvoorbeeld ga bij die persoon een brief ophalen en dan moest ik dat naar iemand anders

brengen, ik klopte op deur Maar meer precies, geef een voorbeeld Wat voor een voorbeeld Ik noteer

letterlijk wat u zegt Ik heb u voorbeeld gegeven Maar dat is gewoon heel algemeen dat kan

iedereen zeggen ik wil concreet voorbeeld van persoon aan wie post en aan wie geven Gewoon ik

moest post ophalen Dat is nog steeds geen antwoord op mijn vraag” (administratief dossier, stuk 4,

p. 11-12). Uit het voorgaande blijkt dat de door de interviewer gestelde vragen duidelijk en niet voor

interpretatie vatbaar zijn en verzoeker herhaaldelijk werd aangemaand om concreter te zijn in zijn

antwoorden doch hij uitermate vaag bleef in de omschrijving van zijn werkzaamheden binnen de ‘katiba’

en de wijze waarop hij zijn taak uitvoerde. Opnieuw kan in verzoekers houding een gebrek aan

medewerking worden ontwaard.

2.5.3. Ter verschoning van het gegeven dat hij tijdens zijn eerste asielaanvraag met geen woord repte

over zijn vrees om in geval van terugkeer naar zijn land van herkomst te worden veroordeeld tot een

gevangenisstraf van twintig jaar, voert verzoeker aan dat zijn vrees voor vervolging voornamelijk bestaat

uit de vrees om gedood te worden door een terroristische organisatie. Zijn vrees om tevens te worden

veroordeeld door de autoriteiten tot een gevangenisstraf van twintig jaar is slechts bijkomstig en heeft

geen betrekking op zijn vluchtmotieven, aldus verzoeker.

Ook hier kan verzoeker niet overtuigen. Er kan bezwaarlijk worden aangenomen dat een vrees om tot

twintig jaar gevangenisstraf te worden veroordeeld voor verzoeker slechts een bijkomstige vrees zou

uitmaken. Het louter minimaliseren van deze vrees vermag dan ook niet de geloofwaardigheid van zijn

verklaringen te herstellen. Volledigheidshalve dient te worden opgemerkt dat verzoeker tijdens het

gehoor op de zetel van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen uitdrukkelijk

werd gevraagd waarom hij een dergelijk belangrijk element niet eerder heeft aangehaald, waarop hij

slechts antwoordde “ik weet het niet” (administratief dossier, stuk 4, p. 17). Dat hij in voorliggend

verzoekschrift plots beweert dat zijn vrees om te worden veroordeeld door de Algerijnse autoriteiten

slechts bijkomstig is, is dan ook niet ernstig en kan niet worden aanvaard als afdoende

verschoningsgrond voor het niet vermelden van deze vrees in het kader van zijn eerste asielaanvraag.

2.5.4. Tot slot erkent verzoeker dat hij incoherente verklaringen heeft afgelegd met betrekking tot het

tijdstip waarop hij werd benaderd door leden van de ‘katiba’. Hij merkt op dat er geruime tijd is

verstreken tussen het verhoor naar aanleiding van zijn eerste asielaanvraag en het eerste verhoor naar

aanleiding van zijn tweede asielaanvraag. Bovendien heeft hij lange tijd in een zeer stressvolle situatie

verkeerd aangezien hij het voorwerp uitmaakte van een Dublinprocedure waardoor hij een verwijdering

naar Griekenland riskeerde. Verzoeker meent dan ook dat deze tegenstrijdigheid hem niet kan worden

verweten en geenszins van dien aard is om zijn geloofwaardigheid in het gedrang te brengen.

De Raad benadrukt in dit verband dat van een asielzoeker kan worden verwacht dat hij belangrijke

gebeurtenissen en zeker de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de vlucht uit zijn land van
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herkomst correct en nauwkeurig kan weergeven en kan situeren in de tijd aangezien kan worden

aangenomen dat dergelijke ingrijpende gebeurtenissen, ongeacht het tijdsverloop of een stresserende

ervaring, in het geheugen gegrift zouden staan zo zij zich in werkelijkheid zouden hebben voorgedaan.

Verzoeker gaat met zijn betoog overigens volledig voorbij aan de pertinente vaststelling van de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen dat hij in het kader van zijn

opeenvolgende asielaanvragen niet alleen tegenstrijdige verklaringen aflegde omtrent het tijdstip dat hij

werd benaderd met de vraag om een bom te plaatsen voor het politiekantoor doch tevens omtrent de

groepering – terroristen dan wel de ‘katiba’ – die hem dit zou gevraagd hebben, alsook betreffende het

feit of bij de actie van de politie volgend op zijn klacht al dan niet mensen werden gedood of gewond

raakten en aangaande zijn verblijfplaats op het ogenblik dat zijn ouderlijk huis in brand werd gestoken.

Deze tegenstrijdigheden, die essentiële elementen in verzoekers relaas betreffen, worden in voorliggend

verzoekschrift op generlei wijze betwist laat staan ontkracht. De motivering dienaangaande van de

bestreden beslissing blijft derhalve onverminderd overeind en wordt door de Raad tot de zijne gemaakt.

2.5.5. In acht genomen wat voorafgaat, oordeelt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen op goede gronden dat verzoekers asielrelaas over de hele lijn bedrieglijk is. De bestreden

beslissing wordt gedragen door afdoende en pertinente motieven die steun vinden in het administratief

dossier en die in voorliggend verzoekschrift niet op afdoende wijze worden verklaard of weerlegd zoals

blijkt uit het voorgaande. Wanneer zoals in casu geen geloof kan worden gehecht aan het naar voren

gebracht asielrelaas, is er geen reden om dit te toetsen aan de voorwaarden die inzake de erkenning

van vluchtelingen worden gesteld door artikel 1, A (2) van het Verdrag Genève en artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet.

2.6. Gelet op de ongeloofwaardigheid van het door verzoeker opgediste relaas, kan evenmin worden

ingezien op welke wijze de bestreden beslissing een schending zou uitmaken van de artikelen 2 en 3

van het EVRM. Daargelaten de vaststelling dat de Raad te dezen in het kader van zijn op grond van

artikel 39/2, §1 van voormelde wet van 15 december 1980 bepaalde bevoegdheid geen uitspraak doet

over een verwijderingsmaatregel (RvS 24 juni 2008, nr. 184.647), stemmen de artikelen 2 en 3 EVRM

overigens inhoudelijk overeen met artikel 48/4, §2, a) en b) van de vreemdelingenwet. Aldus wordt

getoetst of in hoofde van verzoeker een reëel risico op ernstige schade bestaande uit doodstraf of

executie, dan wel foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing, voorhanden is.

(cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).

Om voor de subsidiaire beschermingsstatus in aanmerking te komen moet verzoeker het bestaan van

zwaarwegende gronden op een reëel risico op ernstige schade aantonen bij terugkeer naar zijn land van

herkomst, wat hij in casu niet aantoont. De Raad stelt immers vast dat verzoeker zich voor zijn verzoek

tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus op geen andere gronden beroept dan de

elementen aangehaald in het kader van zijn asielaanvraag. Gelet op de ongeloofwaardigheid van zijn

asielrelaas, toont verzoeker niet aan dat hij 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 zijn 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. In het administratief dossier zijn geen andere

elementen voorhanden waaruit zou moeten blijken dat verzoeker 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 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.

Verzoeker betwist deze motivering niet en stelt in voorliggend verzoekschrift overigens uitdrukkelijk niet

in aanmerking te komen voor de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de

vreemdelingenwet aangezien hij in het licht van de landeninformatie gevoegd aan het administratief

dossier niet aannemelijk kan maken dat hij ernstige schade riskeert door een binnenlands gewapend

conflict indien hij wordt verwijderd naar Algerije. Dienvolgens wordt bovenstaande analyse door de Raad

overgenomen en tot de zijne gemaakt.

Gelet op het voorgaande, toont verzoeker niet aan dat de bepalingen van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet inzake de subsidiaire beschermingsstatus op hem van toepassing zijn.
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2.7. Waar verzoeker in fine vraagt om, in ondergeschikte orde, de bestreden beslissing nietig te

verklaren indien bijkomend onderzoek vereist is om in onderhavig dossier tot een deugdelijk oordeel te

komen, 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.

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 veertien februari tweeduizend en twaalf

door:

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

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER M.-C. GOETHALS


