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nr. 112 816 van 25 oktober 2013

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 12 juni 2013 heeft

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

15 mei 2013.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 23 augustus 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 september

2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER.

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat D. WINTERS

verschijnt voor de verzoekende partij, en van attaché H. JONCKHEERE, die verschijnt voor de

verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit het dorp Shalatak gelegen

in het district Mehterlam van de provincie Laghman. U bent een soennitische Pashtoun. Toen u nog

een kind was verhuisde u met uw familie omwille van de oorlog in Afghanistan naar de regio

Nawkhar gelegen in Pakistan. U groeide hier op, ging een tweetal jaren naar school en werkte nadien

als katoenhandelaar in Pakistan. In de moskee in uw regio kwamen af en toe taliban langs die

predikten over jihad in Afghanistan. Ze spraken u aan als ‘mohajir’ of immigrant en vroegen u in

Afghanistan jihad te voeren. U werd na enige tijd opnieuw tegengehouden door de taliban met de vraag

om jihad te voeren. Indien u niet zou meegaan zou u problemen krijgen. Ze hadden enkele andere

jongens mee gebracht die wel met hen meegingen. U vertelde alles aan uw vader. Uw vader besloot de
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volgende dag naar de politie te gaan. De politie arresteerde uw vader omdat hij een illegaal verbleef in

Pakistan. De politie beschuldigde u er nadien van betrokken te zijn bij een explosie in een muziekwinkel

in Nawkhar en arresteerde u net als uw vader. Met de hulp van het dorpshoofd O. K. {..} werden u en uw

vader vrijgelaten op voorwaarde dat u en uw familieleden zouden terugkeren naar Afghanistan. In de

lente van 1391 (omgezet naar de westerse kalender 2012) keerden jullie terug naar Shalatak te

Mehterlam waar u ongeveer twee maanden verbleef. Uw twee neven Spingul en Hijrat G. {..} waren lid

van de taliban in uw regio. Na uw terugkeer probeerde Spingul u enkele keren te overtuigen bij de

taliban te gaan. U weigerde telkens. Toen Spingul u meevroeg naar zijn huis sprak hij opnieuw over

jihad en de ongelovigen in Afghanistan. In ruil voor uw medewerking zou u 3000 dollar krijgen. U kreeg

ruzie met hem omdat u niet wilde meewerken. Hij nam zijn pistool en richtte het op u. U probeerde zich

te verweren met uw handen en probeerde het pistool af te nemen. Op het moment dat Spingul de

trekker overhaalde duwde u het pistool in zijn richting en Spingul werd geraakt en overleed. U raakte in

paniek en ging onmiddellijk naar huis waar u alles vertelde aan uw vader en uw oom langs

moederszijde. Uw oom langs moederszijde bracht u met de auto naar Nimroz. Tijdens de rit

contacteerde hij een smokkelaar die u Afghanistan hielp ontvluchten. Op het einde van de zomer 1391

(2012) verliet u Afghanistan. Na een reis van ongeveer één maand kwam u in België aan op 2

september 2012 waar u de volgende dag asiel aanvroeg. U vernam na aankomst hier dat uw vader

vermoord werd, mogelijk door uw neef of de taliban.

Ter staving van uw asielrelaas legde u geen documenten neer.

B. Motivering

Het is de taak van de asielinstanties de vrees voor vervolging volgens de Vluchtelingenconventie, of

het bestaan van een reëel risico op ernstige schade volgens de definitie van subsidiaire bescherming,

te beoordelen volgens het land waarvan u de nationaliteit bezit. Aangezien u beweert enkel de

Afghaanse nationaliteit te bezitten wordt uw actuele en persoonsgerichte vrees voor vervolging

beoordeeld ten opzichte van Afghanistan (CGVS, p. 4). Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen

uw verklaringen een persoonlijke vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of het

voorkomen van een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van de

subsidiaire bescherming niet aannemelijk hebt gemaakt. Uw asielrelaas is immers op een aantal

cruciale punten weinig aannemelijk gebleken. Bij een eventuele terugkeer naar Afghanistan vreest u de

lokale taliban vertegenwoordigt door uw neven omdat u weigerde in te gaan op hun voorstel met hen

samen te werken, alsook uw neef Hijrat G. {..} omdat u zijn broer Spingul doodde (CGVS, p. 13). Het

CGVS stelt vast dat u wat betreft uw problemen met de taliban in Afghanistan een ongeloofwaardig

relaas naar voren hebt gebracht.

Allereerst vreest u de lokale taliban waarmee uw neef Spingul samenwerkte. Er dient echter te

worden opgemerkt dat uw kennis over Spingul en diens activiteiten bij de taliban uiterst beperkt is. Zo

wist u niet hoe lang Spingul al deel uitmaakte van de taliban, voor welke talibangroepering hij actief was

en welke functie hij uitoefende (CGVS, p. 13). U dacht wel dat hij geen commandant was, maar waarom

u dit dacht kon u niet verduidelijken (CGVS, p. 13, 14). U wist wel dat hij in Kunar opereerde, maar waar

in Kunar hij met de taliban streed, kon u niet vertellen (CGVS, p. 13). Voorts kon u niet toelichten

wie Spingul de opdracht gaf om u te rekruteren of wie zijn leider was. Namen van talibanstrijders met

wie Spingul samenwerkte kende u niet. U kon nergens een voorbeeld aanhalen van Spinguls activiteiten

bij de taliban. U dacht dat hij misschien als spion werkte voor de taliban in Kunar, maar welk

soort informatie hij verzamelde voor de taliban wist u dan weer niet (CGVS, p. 14). U probeerde uw

gebrek aan kennis te verdoezelen door te stellen dat Kunar een andere provincie is waardoor u hier niet

van op de hoogte bent (CGVS, p. 14). Nochtans betreft het een familielid met wie u zelf enkele

malen gesproken hebt. Uw vader reisde trouwens regelmatig af naar Afghanistan waardoor u ook via

hem meer informatie kon bekomen over Spingul (CGVS, p. 3, 10). Verder wist u niet of Spingul ook

contacten had met de taliban in uw regio Mehterlam (CGVS, p. 14). Vervolgens gevraagd waarom

Spingul en de taliban plots in u geïnteresseerd waren, verwees u naar jullie verwantschap. Het is

opvallend dat Spingul u echter nooit eerder aansprak en probeerde te rekruteren aangezien u eerder al

naar Afghanistan reisde om uw familie te bezoeken en uw taskara aan te vragen (CGVS, p. 2, 13).

Hoewel dit slechts een jaar eerder was, beweerde u vreemd genoeg toch dat u toen nog te jong was.

Wanneer u gevraagd werd wat meer toelichting te geven over de manier waarop Spingul u probeerde te

overtuigen, bleef u erg oppervlakkig en algemeen. U had het over “de ongelovigen in Afghanistan” en

dat u als jongeman tegen de ongelovigen moest strijden (CGVS, p. 15). Deze verklaring overstijgt de

algemeenheid echter niet. Voorts wist u niet wat u zou moeten doen voor de taliban. U hield het

vaagweg op het voeren van jihad of het uitvoeren van een zelfmoordaanslag. Het is erg opvallend dat u

niet beter op de hoogte bent van hetgeen wat van u verwacht werd aangezien Spingul u 3000 dollar per

maand beloofde in ruil voor uw samenwerking (CGVS, p. 13, 14). U wist niet of u eerst een opleiding

zou krijgen of waar de taliban hun nieuwe rekruten trainden (CGVS, p. 14). U kreeg evenmin gezegd of

Spingul ook andere jongens zoals u probeerde te rekruteren. U wist nochtans wel te vertellen dat de
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taliban enkele mensen had meegenomen uit u regio. Wat er nadien met deze mensen gebeurde bleek u

niet te weten. Wie hiervoor verantwoordelijk was, kreeg u niet gezegd. U kon nergens een talibanstrijder

bij naam noemen die jongeren rekruteerde. Evenmin kende u de mensen die werden meegenomen bij

naam (CGVS, p. 12, 15, 16). Het is opmerkelijk dat u niet over meer informatie over de taliban, hun

activiteiten en die van Spingul beschikte. Van iemand die rechtstreeks door deze problematiek getroffen

beweert te zijn, kan aangenomen worden dat hij beter op de hoogte is van dergelijke zaken. Het is dan

ook maar weinig geloofwaardig dat u ruzie kreeg met Spingul omdat hij u probeerde te overtuigen bij de

taliban te strijden, en dat u hem vervolgens per ongeluk doodde.

Voorts stelde u uw andere neef Hijrat G. {..} te vrezen omdat u Spingul gedood had. Hijrat G. {..} is

eveneens lid van de taliban in uw regio Mehterlam (CGVS, p. 13, 14). Meer dan dat hij samenwerkte

met maulawi Z. {..}, maulawi N. {..} en maulawi E. {..} kreeg u in feite niet gezegd. Zo wist u niet waar in

Laghman hij actief was, tot welke talibangroepering hij behoorde en welke concrete functie hij had

(CGVS, p. 15). Uw neef Hijrat G. {..} sprak volgens u af en toe over gevechten waarbij hij betrokken

was. Gevraagd hier wat meer toelichting over te geven, hield u zich opnieuw erg op de vlakte. U

verwees naar een gevecht in Alishang tussen de taliban en de Amerikanen, maar details over het

gevecht of het aandeel dat Hijrat G. {..} had in dit gevecht kon u niet geven. Hoe u dan zeker wist dat hij

betrokken was in dergelijke gevechten was volgens u te wijten aan het feit dat hij hierover regelmatig

sprak met jullie (CGVS, p. 15). Indien dit werkelijk het geval was, is het des te vreemder dat u maar

weinig concrete informatie kon geven over uw neef en zijn activiteiten bij de taliban.

Voorts beweerde u dat nadat Spingul gedood werd en u op de vlucht geslagen was uw vader

vermoord werd uit wraak voor de dood van Spingul (CGVS, p. 16). U wist echter niet wie er

verantwoordelijk was voor de dood van uw vader, ofwel uw neef, ofwel de taliban. Nochtans hebt u

vanuit België nog regelmatig contact met uw oom langs moederszijde waardoor u toch naar meer

informatie had kunnen vragen over de gebeurtenissen na uw vlucht uit Afghanistan die rechtstreeks

betrekking hebben op uw eigen vrees (CGVS, p. 8). Gezien voorgaande ongeloofwaardige verklaringen

kan er evenmin geloof worden gehecht aan uw verklaringen omtrent uw problemen in Pakistan,

waardoor u en uw familieleden naar Afghanistan dienden terug te keren. U stelt in Pakistan ook

problemen te hebben gekend met de taliban die u wilden rekruteren voor de jihad in Afghanistan, en met

de politie die u verdacht van een aanslag (CGVS p. 16-17). Echter zijn ook deze verklaringen dermate

vaag dat er geen geloof aan kan worden gehecht: u wist niet zeker of het Afghaanse of Pakistaanse

taliban waren die naar de moskee kwamen en kon niet zeggen tot welke talibangroep ze behoorden

(CGVS p. 17). Waar in Afghanistan ze actief waren wist u evenmin, en u kan slechts een naam noemen,

Ahmad, meer niet. U blijkt enkel te vermoeden dat deze groep banden had met de taliban in

Afghanistan, en kan geen concrete aanwijzingen geven dat deze (Pakistaanse) taliban u ook in

Afghanistan zouden zoeken (CGVS p. 18). Aan uw problemen met de Pakistaanse politie, die hieruit

voortvloeien, kan eveneens maar weinig geloof worden gehecht.

Bovenstaande opmerkingen leiden tot de conclusie dat u uw asielrelaas onvoldoende aannemelijk

hebt gemaakt, waardoor u niet in aanmerking komt voor de toekenning van de status van vluchteling. U

legde geen documenten voor die deze conclusie eventueel ongedaan zou kunnen maken.

Bovendien kan u de subsidiaire bescherming status niet worden toegekend. Uit uw verklaringen

kan worden afgeleid dat u zich in de stad Kabul kan vestigen teneinde de onveilige situatie in uw

thuisregio in Laghman te vermijden. U bent een volwassen jongeman die jaren in Pakistan verbleef en

er zelfs in staat was een job in de katoenhandel uit te oefenen om in zijn levensonderhoud te voorzien

(CGVS, p. 6). U zou dus ook in Kabul een (gelijkaardig) beroep kunnen vinden om in uw

levensonderhoud te voorzien in Afghanistan. Uw familie was tevens in staat om een smokkelaar te

betalen om u naar België te brengen waardoor u blijkbaar over voldoende financiële middelen beschikte

(CGVS, p. 9). Er kan dan ook worden aangenomen dat u beroep kan doen op een kapitaalkrachtig

netwerk waarop u kan steunen. U blijkt naast Pashtou, ook wat Engels te begrijpen (CGVS, p. 4, 18,

19). Dit alles toont aan dat in de gegeven omstandigheden de stad Kabul als mogelijke verblijfplaats

moet worden overwogen en u zich redelijkerwijs in deze stad kan vestigen teneinde de situatie in uw

thuisregio te vermijden. Bijgevolg dient in uw geval de veiligheidssituatie in de stad Kabul bekeken te

worden.

Bij herevaluatie van de actuele veiligheidssituatie wordt het rapport “UNHCR Eligibility Guidelines

for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van 17

december 2010 in rekening genomen. UNHCR oordeelt dat in het licht van de verslechterde

veiligheidssituatie in bepaalde delen van Afghanistan en de toename van het aantal burgerslachtoffers,

de situatie in de provincies Helmand, Kandahar, Kunar en delen van Ghazni en Khost gekenmerkt wordt

als een situatie van veralgemeend geweld. Volgens UNHCR hebben Afghaanse asielzoekers uit deze

regio’s mogelijks nood aan internationale bescherming.
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Bijkomend en rekening houdend met het volatiele karakter van het gewapend conflict, dienen

de asielaanvragen van Afghanen die claimen andere regio’s te zijn ontvlucht omwille van het

veralgemeend geweld, elk nauwgezet onderzocht te worden in het licht van enerzijds de bewijzen

aangevoerd door de betrokken asielzoeker en anderzijds actuele en betrouwbare informatie over de

vroegere verblijfplaats. Nergens in deze UNHCR richtlijnen wordt geadviseerd om voortgaande op een

analyse van de algemene veiligheidssituatie aan elke Afghaan een complementaire vorm van

bescherming te bieden.

Hierbij dient opgemerkt dat UNHCR in de stad Kabul aanwezig is en dat bijgevolg mag verwacht

worden dat UNHCR de veiligheidssituatie in Kabul goed kan inschatten. In casu wordt vastgesteld dat

UNHCR niet oproept tot het bieden van complementaire vormen van bescherming aan Afghanen uit

Kabul en dat UNHCR meewerkt aan terugkeerprogramma’s.

Uit een analyse van de veiligheidssituatie door CEDOCA blijkt dat er in de hoofdstad Kabul

“complexe, high-profile” aanslagen voorkomen doch geen “open combat” wordt gevoerd. Vanaf 2010

stelde ANSO (Afghan NGO Safety Office) dat er een afname was van het geweld in de stad. De

veiligheid in de stad gaat er de laatste jaren jaar na jaar op vooruit (zie aan administratief dossier

toegevoegde Subject Related Briefings “Afghanistan - Veiligheidssituatie Afghanistan: Beschrijving van

het conflict” van 22 maart 2013 en “Afghanistan – Veiligheidssituatie Afghanistan: Regionale Analyse”

van 21 maart 2013). De stad kende in de onderzochte periode een aantal aanslagen, die gericht zijn

tegen “high profile” doelwitten waarbij de internationale aanwezigheid en Afghaanse autoriteiten worden

geviseerd. De gewone Afghaanse burgers worden bij deze aanvallen niet geviseerd. Het geweld is dus

voor het overgrote deel gericht op deze specifieke doelwitten en is dus niet gericht op de gewone

Afghaanse burgers. Het aantal burgerslachtoffers in Kabul ligt bijzonder laag gezien de Taliban in de

eerste plaats de Afghaanse overheid en de internationale aanwezigheid viseert. Het geweld in de

hoofdstad Kabul is niet aanhoudend van aard en is eerder gelokaliseerd; de impact ervan op het leven

van de gewone Afghaanse burger is eerder beperkt. U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel

zou blijken.

De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien hogervermelde

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat

er voor burgers in de hoofdstad Kabul actueel geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te worden

van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld in het

kader van een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers in de hoofdstad Kabul aldus geen reëel

risico op ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet.

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 voert verzoekende partij de schending aan van de regels van behoorlijk bestuur,

waaronder de materiële motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht alsook schending van 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 (hierna: de Vreemdelingenwet). Verder blijkt dat

verzoekende partij tevens de schending aanvoert van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van de artikelen 52 en 62 van

de Vreemdelingenwet.

2.1.1. Verzoekende partij betoogt dat de bestreden beslissing op onjuiste motieven gesteund is. Zij

meent dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op geen enkele manier

rekening heeft gehouden met haar situatie, met name dat zij pas in de lente van 2012 teruggekeerd is

naar Afghanistan en dus slechts enkele maanden voor haar vlucht in Afghanistan heeft verbleven. Zij

stelt slechts korte contacten te hebben gehad met haar neef. Haar neef probeerde haar te rekruteren en

hierbij wordt niet de hele structuur van de talibangroep uit diens regio uit de doeken gedaan. Alles

gebeurt geheim en men gaat zeker niet meer informatie geven als de potentiële rekruut weigert mee te

werken. Verzoekende partij hamert erop haar neef slechts enkele malen kort gesproken te hebben

waarbij deze laatste gedood werd. Het is dus totaal niet ongeloofwaardig dat zij bijna niets kan zeggen

over de groepering waarvan Springul deel uitmaakte.

Verzoekende partij betoogt voorts dat het evenmin vreemd is dat zij bij eerdere familiebezoeken nooit

werd aangesproken. Zij heeft duidelijk verklaard dat haar neven bijna nooit thuis waren en altijd met de

taliban weg waren om te strijden. Zij kon evenmin weten wat haar te wachten stond, omdat zij van meet
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af aan geweigerd heeft, ook toen er geld geboden werd. De informatie dat andere mensen meegeno-

men werden wist verzoekende partij alleen via via uit het dorp. De taliban opereren ‘s nachts en nadien

vernamen de dorpsbewoners dan wie meegenomen was.

Verzoekende partij stelt verder niet zomaar een willekeurige Afghaan te zijn die onpersoonlijk benaderd

werd door de taliban. Verzoekende partij wijst erop dat haar neven bij de taliban zaten en dat zij één van

hen per ongeluk gedood hebben, hetgeen haar tante kan bevestigen. Het is dan ook nogal evident dat

zij gezocht wordt door haar andere neef en de taliban.

Het feit dat zij weinig over de taliban van haar neef Hijrat weet, heeft dezelfde redenen als de redenen

bij Spingul. Bovendien weet zij hier nog minder over omdat ze altijd benaderd werd door Spingul. Verder

heeft verzoekende partij duidelijk verklaard dat haar neef Hijrat aan haar vader alles vertelde toen ze

van Pakistan naar Afghanistan verhuisden. Zij verklaarde duidelijk dat zij wel wat had horen zeggen. Het

is evident dat zij dan alleen de grote lijnen kan vertellen en zeker geen gedetailleerd verhaal omdat

Hijrat dit niet rechtstreeks aan haar had verteld. Hijrat was er één keer toevallig zodat de vraag kan

gesteld worden hoe een massa informatie kan overgedragen worden bij korte toevallige ontmoetingen.

Verzoekende partij meent verder dat het triest is dat de commissaris-generaal het gebrek aan informatie

over de taliban gebruikt om te stellen dat er geen geloof kan worden gehecht aan het feit dat verzoeken-

de partij ruzie had met Spingul en hem per ongeluk gedood heeft. Omtrent deze kerngebeurtenis heeft

zij wel gedetailleerde verklaringen afgelegd.

Het is voorts volgens verzoekende partij nogal evident dat zij niet weet wie precies verantwoordelijk is

voor de moord op haar vader. Zij hoorde het via haar oom toen ze al niet meer thuis was. Deze oom

moet verzwijgen dat hij haar heeft helpen vluchten want hij wordt regelmatig gecontacteerd door

degenen die haar zoeken. Hij had toen geen info over de moord en heeft die thans ook niet, hij kan het

onmogelijk aan de taliban vragen. Verzoekende partij verbleef samen met haar oom in Nimoz toen haar

vader werd vermoord, zij waren dus niet in Laghman op het moment van de moord zodat het evident is

dat zij hieromtrent niet meer informatie hebben.

Verzoekende partij meent dat – rekening houdende met de omstandigheden (kort verblijf en afkomst) –

wel degelijk aannemelijk is dat zij in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus. De commissaris-

generaal gaat slechts uit van veronderstellingen, hetgeen niet voldoende is. Hij heeft nagelaten een

concreet onderzoek te doen.

Wat betreft de subsidiaire beschermingsstatus wijst verzoekende partij erop dat zij direct en familiaal

gelieerd is aan de taliban, vooral door het feit dat zij haar eigen neef, lid van de taliban, gedood heeft. Zij

kunnen haar dan ook opsporen via het talibannetwerk in Kabul. Zij betoogt evenmin een beroep te

kunnen doen op een kapitaalkrachtig netwerk, haar vader had al diabetes, was arm en is dood. Zij

diende al in te staan voor het onderhoud van haar familie als enig kind. De algemene veiligheidssituatie

is volgens verzoekende partij niet relevant. Het enige waarnaar moet worden gekeken is of haar neef en

diens groepering/netwerk van taliban haar in Kabul kunnen vinden en het antwoord is ja. Het UNHCR

kan haar hiertegen onmogelijk beschermen. Zij is in geheel Afghanistan onveilig. Zij verwijst weerom

naar haar asielmotieven. Zij stelt in aanmerking te komen voor de subsidiaire beschermingsstatus.

2.2. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in het artikel 62 van de Vreemdelingenwet

en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen, is voldaan. Deze formele motiveringsplicht heeft tot doel de betrokkene een

zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin

heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft (RvS 2 februari

2007, nr. 167.408; RvS 15 februari 2007, nr. 167.852). De administratieve overheid dient in de akte de

juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op

een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite

evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing (RvS 7 november 2001, nr. 100.628;

RvS 30 mei 2006, nr. 159.298; RvS 12 januari 2007, nr. 166.608; RvS 15 februari 2007, nr. 167.848;

RvS 26 juni 2007, nr. 172.777).

Uit de bewoordingen van het verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij de motieven van de bestreden

beslissing, die juridisch gesteund is op de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, volledig

kent. Verzoekende partij maakt verder niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt

te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is gegrond, derwijze dat
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hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. De

Raad stelt vast dat verzoekende partij 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 bestreden beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen, 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. Dit onderdeel

van het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).

2.3. Vooreerst wijst de Raad erop dat de bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag in

beginsel rust bij de asielzoeker zelf. Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning

vraagt, moet hij aantonen dat zijn aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om

het relaas te staven en dient de waarheid te vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; RvS 16 februari

2009, nr. 190.508;UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de

réfugié, Genève, 1992, nr. 205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanig-

heid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law

of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet

in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden,

ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen

(RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124). Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle

elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde

verklaringen (RvS 7 oktober 2008, nr. 186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer

pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 204). De commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin

zijn taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen. Twijfels over bepaalde

aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging

of een reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te

toetsen. Het moet in deze evenwel gaan om die elementen die een toekenning van bescherming

kunnen rechtvaardigen.

2.4. Het louter aanhalen van een vrees voor vervolging of voor het lijden van ernstige schade volstaat

op zich niet om te kunnen besluiten dat deze vrees reëel is. De vrees van de verzoekende partij moet

tevens gegrond zijn, dit wil zeggen dat zij niet alleen subjectief bij haar aanwezig moet zijn maar ook

moet kunnen worden geobjectiveerd (RvS 22 april 2003, nr. 118.506; zie ook: P.H. KOOIJMANS,

Internationaal publiekrecht in vogelvlucht, Kluwer, Deventer, 2000, 354). Er is slechts sprake van

objectivering onder de drievoudige voorwaarde dat de feiten die aan de basis liggen van de vrees

bewezen worden geacht, dat er een causaal verband bestaat tussen de feiten en de vrees voor

vervolging en dat deze vrees op het ogenblik van het onderzoek nog actueel is (S. BODART, La

protection internationale des réfugiés en Belgique, Brussel, Bruylant, 2008, 171-172).

2.5. Uit nazicht van het administratief dossier, en meer bepaald het gehoorverslag van het gehoor op

het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (administratief dossier, gehoor-

verslag CGVS, stuk 3), blijkt dat de bevindingen van de commissaris-generaal daarin steun vinden. Bij

lezing van dit verslag dient de Raad inderdaad vast te stellen dat verzoekende partij dermate vaag blijft

over de elementen die de kern van haar relaas uitmaken, dat hieraan geen geloof meer kan worden

gehecht. Het argument dat zij slechts een korte periode in Afghanistan was en niet veel contact had met

haar neven, kan geenszins verantwoorden waarom verzoekende partij zo weinig weet over haar neven

en hun activiteiten. Immers werd, blijkens haar eigen verklaringen, verzoekende partij door haar neef

Spingul actief aangezocht om zich aan te sluiten bij de taliban en vreesde zij haar andere neef Hijrat die

ook bij de taliban zat. Rekening houdende hiermee, mag van verzoekende partij verwacht worden dat zij

meer informatie naar voren kan brengen over haar neven en hun activiteiten. De Raad wijst er voorts op

dat niet elke onwetendheid op een vraag leidt tot de ongeloofwaardigheid van het relaas. In casu echter

is het relaas van verzoekende partij dermate doorspekt van onwetendheden op het niveau van de

relevante bijzonderheden van haar asielrelaas dat dit elke geloofwaardigheid eraan ontneemt. Het

argument van verzoekende partij dat bij een rekrutering niet de gehele structuur van de taliban wordt

uitgelegd, kan dan ook geen ander licht werpen op de motieven van de bestreden beslissing.

2.6. De Raad stelt voorts vast dat verzoekende partij, wanneer haar gevraagd werd waarom zij nooit bij

een eerder familiebezoek door haar neven werd aangesproken, antwoordde dat zij toen nog te jong was

(administratief dossier, gehoorverslag CGVS, stuk 3, p. 13). De commissaris-generaal acht dit terecht
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ongeloofwaardig omdat het slechts om een jaar eerder ging. Verzoekende partij tracht alsnog een

andere verantwoording naar voren te brengen, met name waar zij stelt dat haar neven bijna nooit thuis

waren, doch dit kan de vastgestelde ongeloofwaardigheid niet ombuigen.

2.7. Nogmaals wijst de Raad erop dat het geenszins geloofwaardig is, dat wanneer verzoekende partij

een belangrijke som geld geboden wordt om mee te doen met de taliban, haar niet zou verteld geweest

zijn wat precies van haar verwacht zou worden in ruil voor dat geld. Haar argumentatie dat zij van meet

af aan geweigerd heeft om mee te werken kan dergelijke onwetendheid geenszins verklaren. Immers

ziet de Raad niet in waarom haar neef dan wel nog moeite zou doen om verzoekende partij een som

geld aan te bieden om haar te overtuigen maar daarbij na te laten mee te delen wat in ruil van

verzoekende partij verwacht werd. Het relaas van verzoekende partij houdt geen steek.

2.8. De Raad stelt vast dat verzoekende partij haar onwetendheden over kernelementen uit haar

asielrelaas tracht te vergoelijken doch, in het licht van de dermate grote vastgestelde gebrekkige kennis,

kan zij niet overtuigen om de conclusie over haar asielrelaas om te buigen.

2.9. Verzoekende partij blijkt voorts haar asielrelaas te herhalen en te benadrukken, doch de Raad wijst

erop dat het louter herhalen van het asielrelaas niet vermag afbreuk te doen aan de motieven van de

bestreden beslissing. Het komt de verzoekende partij toe de motieven van de bestreden beslissing met

concrete argumenten in een ander daglicht te plaatsen, waartoe zij in gebreke blijft.

2.10. Waar verzoekende partij ook over haar neef Hijrat stelt dat zij weinig contact met hem had en alles

had van horen zeggen om haar gebrekkige kennis over hem te verantwoorden, kan zij evenmin

overtuigen. Immers benadrukt de Raad nogmaals dat van verzoekende partij, die haar land van

herkomst ontvlucht is omwille van een vrees voor vervolging onder andere door haar neef Hijrat,

verwacht mag worden dat zij interesse betoont in deze persoon en dat zij zich hieromtrent geïnformeerd

heeft zodat zij meer gedetailleerde verklaringen over deze persoon en diens activiteiten bij de taliban

kan afleggen. Bovendien blijkt uit verzoekende partij haar verklaringen dat zij stelde dat Hijrat wel sprak

over zijn activiteiten (administratief dossier, gehoorverslag CGVS, stuk 3, p. 15) zodat het des te

vreemder overkomt dat verzoekende partij haar kennis over Hijrat en diens activiteiten uitermate

oppervlakkig blijft.

2.11. Verzoekende partij betoogt nog dat het evident is dat zij niet precies weet wie haar vader heeft

vermoord en dat haar oom toen ook geen info had en nu ook niet. Zij waren op het ogenblik van de

moord ook niet aanwezig in Laghman. De Raad wijst er evenwel op dat van verzoekende partij verwacht

kan worden dat zij interesse heeft in de gebeurtenissen die in verband staan met haar vluchtmotieven.

Het is niet geloofwaardig dat verzoekende partij enerzijds wel weet dat haar vader gedood zou zijn

omwille van het feit dat zij haar neef zou gedood hebben en dat zij via haar oom weet dat ze nog steeds

gezocht wordt omdat zij hem vragen komen stellen (administratief dossier, gehoorverslag CGVS, stuk 3,

p. 16) maar anderzijds niet meer informatie weet te geven over wie er nu precies verantwoordelijk is

voor de dood van haar vader. Deze vaststellingen ondergraven de geloofwaardigheid van haar relaas.

Het bloot betoog van verzoekende partij dat haar oom ook niks zou weten is, in het licht van de gedane

vaststellingen, niet overtuigend.

2.12. Verzoeker blijft hameren op zijn vluchtrelaas en meent dat de taliban hem ook in Kabul kunnen

vinden zodat hij daar niet veilig is en hij wel degelijk in aanmerking komt voor de subsidiaire

beschermingsstatus. De Raad wijst er evenwel op dat, zoals uit voorgaande bespreking blijkt, verzoeker

zijn asielrelaas niet aannemelijk heeft kunnen maken. Dienvolgens kan er evenmin geloof worden

gehecht aan de door verzoeker aangehaalde vrees voor vervolging overeenkomstig de criteria van het

vluchtelingenverdrag waardoor hij zich zodoende ook niet langer kan steunen op de elementen aan de

basis van zijn relaas teneinde aannemelijk te maken dat hij in geval van een terugkeer naar zijn land

van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, a) en b)

van de Vreemdelingenwet. Verzoeker brengt geen elementen aan waaruit zou moeten blijken dat de

beoordeling door de commissaris-generaal in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet

verkeerd is. Waar hij nog in de marge lijkt aan te geven niet te beschikken over een kapitaalkrachtig

netwerk, wijst de Raad erop dat, daargelaten zijn financiële draagkracht, verzoeker – blote beweringen

en speculaties van zijnentwege buiten beschouwing gelaten – niet aantoont dat hij als volwassen,

gezonde, alleenstaande jongeman die gewerkt heeft in de katoensector en bovendien blijkens zijn

verklaringen iemand voor hem had werken (administratief dossier, gehoorverslag CGVS, stuk 3, p. 6-7)

en aldus een ruime beroepservaring heeft, niet in staat zou zijn om een job uit te oefenen en een woning
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te vinden in Kabul. Er zijn geen elementen die de toekenning van een subsidiaire beschermingsstatus in

de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet rechtvaardigen.

2.13. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat

dit beginsel de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen verplicht zijn beslissingen

zorgvuldig voor te bereiden en deze te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief

dossier blijkt dat verzoeker op het Commissariaat-generaal uitvoerig werd gehoord. Tijdens dit interview

kreeg hij de mogelijkheid zijn asielmotieven uiteen te zetten en zijn argumenten kracht bij te zetten, kon

hij nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen en heeft hij zich laten bijstaan door zijn advocaat, dit

alles in aanwezigheid van een tolk die het Pashtou machtig is. De Raad stelt verder vast dat de

commissaris-generaal zich voor het nemen van de bestreden beslissing heeft gesteund op alle

gegevens van het administratief dossier, op algemeen bekende gegevens over het voorgehouden land

van herkomst van verzoeker en op alle dienstige stukken. Dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig

is tewerkgegaan kan derhalve niet worden bijgetreden.

2.14. Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 52 van de Vreemdelingenwet, stelt de Raad

vast dat verzoeker geenszins aantoont op welke manier voormeld artikel, dat enkel een regeling van de

bevoegdheid van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen inhoudt, schendt.

Bijgevolg is deze aangevoerde schending als middel onontvankelijk.

2.15. Het middel kan niet worden aangenomen.

2.16. De Raad is van oordeel dat de verzoekende partij geen argumenten, gegevens of tastbare stukken

aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de beoordeling door de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden beslissing is gesteund op pertinente en draagkrachtige

motieven, die de Raad bevestigt en overneemt. Dienvolgens kan in hoofde van de verzoekende partij

noch een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch een

reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet worden weerhouden.

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 vijfentwintig oktober tweeduizend dertien

door:

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. T. LEYSEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

T. LEYSEN S. DE MUYLDER


