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nr. 106 212 van 1 juli 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 10 april 2013 heeft

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

12 maart 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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 22 mei 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 juni 2013.

Gehoord het verslag van toegevoegd rechter in vreemdelingenzaken G. de MOFFARTS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. VANHEE, die loco advocaat H. VAN DEN BERGHE

verschijnt voor de verzoekende partij, en van attaché E. DEWIL, 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 verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn in 1994 te Peshawar, Pakistan.

U bent een soennitische Pashtoun. U verklaart dat het ten tijde van uw geboorte oorlog was

in Afghanistan. Om die reden was uw familie naar Pakistan verhuisd. Uw vader was actief

in drugsbestrijding voor een Belgische NGO in Pakistan. Toen u drie jaar oud was, werd uw

vader overgeplaatst naar het dorp Charako, gelegen in het district Sharewal van de provincie Kandahar.

Jullie woonden daar drie jaar. U verklaart dat uw vader in Kandahar voor de VN (Verenigde Naties)

werkte en daar eveneens aan drugsbestrijding deed. Daarnaast zou uw vader nog voor diverse andere

NGO’s gewerkt hebben, die instonden voor de vernietiging van opium. Hij zou ook als chauffeur

gewerkt hebben en mijnen onschadelijk gemaakt hebben. U verklaart dat enkele mensen die opium

teelden te weten waren gekomen dat uw vader voor een NGO werkte die opium vernietigde. Zij zouden
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uw vader aangemaand hebben te stoppen met zijn werkzaamheden, maar uw vader deed dit niet. Uw

vader bracht de veiligheidsdienst van zijn werk hiervan op de hoogte, maar zij konden deze mensen

niet opsporen. Enige tijd later werd uw huis aangevallen. U verklaart dat de mensen van wie uw vader

opium vernietigde hiervoor verantwoordelijk waren. Uw moeder kwam bij deze aanval om. Jullie

brachten het lijk van uw moeder naar Kama (provincie Nangarhar), waar uw oom langs moederszijde

woonde. Enige tijd later verdween uw vader. Dit was ongeveer twaalf jaar geleden. U en uw zussen

bleven bij uw oom langs moederszijde in het dorp Dar Bang, gelegen in het district Kama van de

provincie Nangarhar wonen. U volgde er koranlessen. Zes jaar later nam uw vader plotseling terug

contact met jullie op. Hij bleek intussen in het Verenigd Koninkrijk te wonen en heeft de Britse

nationaliteit. U verklaart dat de mensen van wie uw vader in Kandahar opium had vernietigd uiteindelijk

te weten waren gekomen dat uw vader in het Verenigd Koninkrijk was. Spionnen uit het dorp zouden

jullie verklikt hebben aan hen en zouden gezegd hebben dat uw vader van plan was om zijn kinderen

naar het Verenigd Koninkrijk te brengen. Tien dagen voor uw vertrek uit Afghanistan zijn die personen,

van wie uw vader opium had vernietigd, ook bij u thuis langs geweest. U was toen in de moskee. Ze

vroegen uw oom waar u was. Ze zeiden tegen uw oom dat ze zouden terugkomen om u mee te nemen,

omdat uw vader aan hen veel schade had toegebracht. Uw zussen lieten zij met rust. Toen u thuiskwam

zei uw oom dat u in gevaar was en diende te vluchten. U verklaart dat deze mensen u niet willen

vermoorden, maar enkel wilden meenemen om voor hen te werken in de opiumteelt. U verliet

Afghanistan ongeveer acht maanden geleden in 2012. Via Iran en Turkije reisde u naar Griekenland. Uw

vingerafdrukken werden daar geregistreerd op 13 juni 2012. Na een verblijf van één maand in

Griekenland reisde u verder via Italië naar België, waar u aankwam op 25 juni 2012 en er één dag later

asiel aanvroeg. U verklaart dat na uw aankomst in België diezelfde personen nog eens bij uw oom zijn

langs geweest om naar u te informeren. Uw oom zou hen gezegd hebben niets over u te weten.

Ter staving van uw asiel relaas legt u uw taskara (Afghaanse identiteitskaart) en die van uw vader

voor. Vervolgens legt u foto’s van de begrafenis van uw moeder voor, een kopie van een rouwbrief en

een brief ter bevestiging van de overlijdensdatum van uw moeder, inclusief de enveloppe waarin een

deel van de voorgelegde documenten werden opgestuurd. Daarnaast legt u nog enkele documenten

voor betreffende de werkzaamheden van uw vader: foto’s van het werk van uw vader, een artikel over

opium, een kopie van de badge van uw vader en 6 certificaten.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen een persoonlijke vrees voor

vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of een reëel risico op het lijden van

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming niet aannemelijk heeft

gemaakt. Uw verklaringen op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

(CGVS) doen ernstig twijfelen aan uw beweerde verblijf sinds uw kindertijd in Dar Bang, gelegen in het

district Kama van de provincie Nangarhar, tot uw vertrek naar Europa. Dit is nochtans belangrijk voor de

inschatting van uw vrees voor vervolging en uw nood aan subsidiaire bescherming. Indien u het de

asielinstanties immers niet duidelijk maakt waar en onder welke omstandigheden u gedurende de

laatste jaren werkelijk heeft verbleven en geen correct zicht biedt op uw werkelijke achtergrond en

leefsituatie, maakt u doorheen uw verklaringen de door u aangehaalde nood aan bescherming niet

aannemelijk.

Vooreerst is uw kennis over tal van aspecten van het Afghaanse dagdagelijkse leven dermate

beperkt, dat er ernstige twijfels moeten geformuleerd worden betreffende uw reële leefsituatie voor uw

komst naar Europa. Zo blijkt u over de Afghaanse kalender onwetend. Welk jaar we vandaag zijn

volgens de Afghaanse kalender weet u niet en u slaagt er ook niet in de maanden van de Afghaanse

kalender correct op te sommen (CGVS, p. 9, 14). In uw opsomming vergeet u immers de maanden

“jawza” en “qaws” te vermelden, zoals blijkt uit de objectieve informatie waarover het CGVS beschikt

(CGVS, p. 14). U blijkt deze kalender ook niet te gebruiken, maar verwijst steeds naar westerse

jaartallen wanneer deze worden gevraagd, wat opmerkelijk is aangezien u zegt ongeschoold te zijn. Ook

over de gebruikte munteenheid in Afghanistan legde u onjuiste verklaringen af. U stelt immers dat men

alleen maar met de munteenheid “Afghani” kan betalen in Afghanistan (CGVS, p. 14). Nochtans blijkt uit

de objectieve informatie van het CGVS dat reeds vele jaren ook de Pakistaanse roepie als betaalmiddel

gebruikt wordt in Nangarhar, de provincie waar u toch stelde het langst gewoond te hebben. U beweert

verder verkeerdelijk dat er in Afghanistan geen munten in omloop waren, alleen papieren biljetten

(CGVS, p. 14-15). Nochtans werden de bankbriefjes van één, twee en vijf Afghani in 2005 vervangen

door muntstukken, zoals blijkt uit informatie waarover het CGVS beschikt. U slaagt er daarnaast ook niet

in om correct de bestaande Afghaanse biljetten op te sommen. Zo noemt u bij uw opsomming de

biljetten van 2 en 20 Afghani niet en noemt u het onbestaande biljet van 5000 Afghani (CGVS, p. 15).

Dat u deze zaken niet weet mag erg verbazen indien u werkelijk in Afghanistan woonachtig was, zeker

gezien u beweert zelf ook boodschappen te hebben gedaan in de stad Jalalabad (CGVS, p. 15).



RvV X - Pagina 3

Er is verder gebleken dat uw geografische kennis over het gebied waarvan u beweert de laatste

jaren voor uw vertrek naar Europa gewoond te hebben, tekort schiet. Zo werd u gevraagd uw dorp te

situeren. Daarbij maakt u een tekening (zie bijlage 2). Op die tekening plaatst u het dorp Char Qala aan

dezelfde zijde van het dorp Goch (CGVS, p. 15). Echter, volgens de objectieve informatie van het CGVS

ligt Char Qala ten zuiden van uw dorp en Goch ten westen van uw dorp. U verklaart verder wel correct

dat de rivier van Kama afkomstig is van Kunar en samenvloeit met water komende uit Behsud (CGVS,

p. 15). U verklaart echter verkeerdelijk dat zich achter de rivier het district Rodat zou bevinden (CGVS,

p. 15). Het is namelijk het district Beshud dat onmiddellijk achter de rivier gelegen is. U werd vervolgens

gevraagd om de weg te beschrijven van uw huis naar de stad Jalalabad, aangezien u er enkele keren

geweest zou zijn. U haalt daarbij aan dat de weg van Dar Bang tot Do Saraka niet geasfalteerd was en

dat de weg van Do Saraka tot Beshud-brug twee jaar geleden geasfalteerd werd. U werd daarop

gevraagd de dorpen te benoemen die u onderweg tegenkomt van Do Saraka naar Beshud-brug. U

denkt hierover enige tijd na en besluit vervolgens dat er van Do Saraka tot Behsud-brug alleen maar

bergen zijn (CGVS, p. 15-16). Dit is bevreemdend gezien van uw dorp tot aan de Behsud-brug, die

volgens de objectieve informatie op 1 kilometer ten noordoosten van de stad Jalalabad ligt, diverse

dorpen waar te nemen zijn (zie kaart OCHA). Dergelijke beperkte geografische kennis doet dan ook

twijfelen aan uw verklaringen dat u tot uw vertrek uit Afghanistan in Kama, Nangarhar zou gewoond

hebben.

Ook uw kennis over prominente figuren uit uw directe omgeving en de politieke situatie in Afghanistan

is zo goed als onbestaande gebleken. Zo werd u gevraagd wie het districtshoofd was van Kama op

het moment van uw vertrek uit Afghanistan. U omzeilt deze vraag echter door een aantal jihadi-

commandanten op te sommen, die samen met de taliban tegen zowel de Russen als de Amerikanen

gevochten zouden hebben (CGVS, 16). Uiteindelijk blijkt dat de door u opgesomde commandanten

allemaal overleden zijn, behalve Azizullah (CGVS, p. 18). Mohammad Ali Damblai, het districtshoofd

van Kama, die in 2007 een aanslag overleefde volgens de objectieve informatie, kent u echter niet

(CGVS, p. 16). U weet zelfs niet of het districtshoofd van Kama überhaupt ooit is aangevallen. Bij deze

vraag stelt u immers enkel dat Mamoor Mirza, die volgens u een jihadi-commandant was, al dood is

(CGVS, p. 17). Hij zou volgens uw verklaringen lang geleden districtshoofd geweest zijn. Het is dan ook

bevreemdend dat wel over informatie beschikt betreffende commandanten en een districtshoofd uit het

verre verleden, maar de naam van een recent districtshoofd van Kama dan weer niet herkent.

Opmerkelijk is daarbij dat u even later ineens toch zou weten wie uw districtshoofd was. U beweert

namelijk dat Abdul Wahab Mohamand het districtshoofd van Kama was toen u nog in Afghanistan was

(CGVS, p. 18-19). Uit de objectieve informatie blijkt echter dat Malik Abdul Wahab het algemeen hoofd

was van de diverse lokale raden in Kama en dus niet het districtshoofd was. Daarnaast weet u wel dat

Gul Agha Sherzai de gouverneur van Nangarhar is, dat hij van Kandahar afkomstig is en een park

gemaakt heeft maar meer dan deze algemene zaken kan u niet zeggen (CGVS, p. 16-17). Hierbij moet

worden opgemerkt dat Gul Agha Sherzai al sinds 2005 de gouverneur is van Nangarhar en deze kennis

dus onvoldoende is om aan te tonen dat u tot 2012 in Kama, Nangarhar zou gewoond hebben. Gezien

het belang van deze figuren binnen de Afghaanse maatschappij mag dan ook verbazen dat u geen

kennis over de plaatselijke machtsfiguren heeft. Verder kan u, ondanks uw bewering dat er taliban

aanwezig zijn in Kama, geen enkel lokale talibancommandant of -leider bij naam noemen die nog recent

actief zou zijn in Kama en ook de naam Habibur Rahman doet bij u geen belletje rinkelen (CGVS, p. 18,

22). Uit de objectieve informatie waarover het CGVS beschikt blijkt nochtans dat hij aangesteld werd

door de taliban als districtshoofd van Kama en in 2010 opgepakt werd. Voor een inwoner van een land

waarvan het alledaagse leven van de burgers al decennialang wordt bepaald door krijgsheren en

politieke figuren, is dit een uiterst bevreemdende vaststelling.

Tot slot blijft u over de veiligheidssituatie en algemene situatie in uw regio zeer vaag. Zo beweert u

wel dat er in uw district taliban aanwezig zijn, maar kan u geen concrete voorbeelden geven van

aanslagen of incidenten waarvoor de taliban verantwoordelijk waren (CGVS, p. 18). U haalt enkel aan

dat de taliban spionnen heeft en die mensen verklikken en dat zij daarna meegenomen worden en

vermoord worden. Dit zijn echter vage verklaringen die de algemeenheid niet overstijgen. De vraag om

concrete voorbeelden te geven werd u daarna nog meermaals opnieuw gesteld. Uiteindelijk haalt u vaag

aan dat er in Gosh eens een tolk van de Amerikanen thuis is aangevallen. Wanneer dit gebeurde weet u

echter niet. U houdt het op heel lang geleden en kan niet inschatten hoelang geleden dit zou gebeurd

zijn (CGVS, p. 18). Ook hier kan verwacht worden dat u als jonge man toch enige concrete feiten

zou kunnen aanhalen indien u werkelijk tot recent in Kama zou hebben geleefd, zeker gezien u naar

eigen zeggen soms naar de radio luisterde (CGVS, p. 14).

De vaststelling dat u niet op de hoogte bent van uw eigen leefwereld en uw directe omgeving in

Dar Barang en Nangarhar staat in schril contrast met uw bewering er gewoond te hebben sinds het

vertrek van uw vader uit Afghanistan twaalf jaar gelden en daar verbleven te hebben tot uw vertrek

uit Afghanistan in 2012 (CGVS, p, 5-8). Uw stelling analfabeet te zijn biedt hiervoor geen
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afdoende verschoning (CGVS, p. 5-6). Dergelijke zaken maken immers deel uit van het alledaagse

leven en houden geen verband met enige scholing waarvan u al dan niet heeft kunnen genieten. Er mag

dus verwacht worden dat u uw eigen leefwereld en omgeving in uw eigen woorden op een

gedetailleerde wijze zou kunnen beschrijven. Dit is echter niet gebleken en ondermijnt dan ook uw

geloofwaardigheid.

Daarnaast dient ook te worden vermeld dat aan uw vluchtrelaas geen geloof kan worden gehecht.

Uw asielrelaas is op diverse punten zeer vaag. U verklaart te vrezen voor de personen van wie uw

vader, in de hoedanigheid van zijn functie bij een NGO, in het verleden opium vernietigd heeft (CGVS,

p. 22). Vooreerst moet hierbij worden opgemerkt dat uw kennis over de beweerde werkzaamheden van

uw vader voor diverse NGO’s zeer beperkt is. Zo kent u de namen niet van de NGO’s waarbij uw

vader werkte en weet u niet wat zijn precieze activiteiten waren. U verklaart enkel dat hij voor diverse

NGO’s werkte, onder meer voor de Belgen en de VN. Details kent u niet (CGVS, p. 10). U verklaart

verder nog dat uw vader bij deze NGO’s ingestaan zou hebben voor het vernietigen van opium, het

onschadelijk maken van landmijnen en dat hij bij sommige ook als chauffeur gewerkt zou hebben

(CGVS, p. 11). Dat u zo goed als niks weet over de werkzaamheden van uw vader is verwonderlijk. Uw

asielmotieven zijn immers onlosmakelijk verbonden met de werkzaamheden van uw vader. U vreest

immers de personen van wie uw vader de opium vernietigde toen hij actief was bij de diverse NGO’s. Zij

zouden bij u thuis langs geweest zijn en naar u op zoek zijn. Die personen zouden u immers willen

tewerkstellen in de opiumteelt, omdat zij door uw vaders activiteiten veel schade hebben geleden

(CGVS, p. 19, 21). Er mag dan ook van u verwacht worden dat u omtrent de werkzaamheden van uw

vader precieze en concrete informatie kan verschaffen, zeker gezien u vanuit België nog contact gehad

heeft met uw vader in Engeland en met uw oom langs moederszijde (CGVS, p. 8-9). Uw vader zou u

eveneens diverse documenten betreffende zijn werkzaamheden opgestuurd hebben (CGVS, p. 12). U

had dus mogelijkheden genoeg om zich te informeren. Hierbij moet nog worden opgemerkt dat uit de

door u voorgelegde documenten over het werk van uw vader blijkt dat uw vader als chauffeur v oor

diverse NGO’s gewerkt zou hebben maar nergens blijkt hieruit dat hij zelf opium heeft vernietigd of

mijnen heeft onschadelijk gemaakt, zoals u stelt. De vage en summiere antwoorden over het werk van

uw vader ondermijnen dan ook de geloofwaardigheid van uw verklaringen desbetreffende en

ondermijnen ook de geloofwaardigheid van uw eigen problemen omwille van deze werkzaamheden van

uw vader.

Daarnaast heeft u uw eigen problemen omwille van het werk van uw vader niet aannemelijk gemaakt.

Zo kent u de namen niet van de mensen die u bedreigd hebben en zou u bij uw vader ook

niet geïnformeerd hebben naar wie deze personen zouden kunnen zijn (CGVS, p. 19, 22). U weet ook

niet of deze personen tot een bepaalde groepering of organisatie behoren (CGVS, p. 20). U weet enkel

dat zij van Kandahar zijn (CGVS, p. 19). Verder kan u ook niet uitleggen waarom deze personen die u

vreest, vele jaren nadat uw vader stopte met zijn werkzaamheden en Afghanistan verliet, ineens weer

voor problemen zouden zorgen (CGVS, p. 20-21). U verklaart wel dat er spionnen in het dorp zouden

zijn die hen gezegd zouden hebben dat uw vader in het Verenigd Koninkrijk was, maar wie die spionnen

zouden zijn weet u niet (CGVS, p. 20-21). Waarom die personen uit Kandahar er een probleem van

zouden maken dat uw vader in het Verenigd Koninkrijk zit, kan u verder ook niet verklaren (CGVS, p.

21). Dat u helemaal geen enkele informatie kan verschaffen over de personen die u vreest ondermijnt

de geloofwaardigheid van uw asielrelaas volledig. Te meer u niet eens de moeite gedaan heeft om

hierover, bij uw vader of oom, informatie in te winnen (CGVS, p. 22). Er dient dan ook besloten te

worden dat het niet geloofwaardig is dat u omwille van de werkzaamheden van uw vader in het verleden

recentelijk nog problemen zou gekend hebben.

Bovenstaande vaststellingen roepen vooreerst ernstige twijfels op omtrent uw beweringen dat u tot

voor uw vertrek naar Europa in Nangarhar heeft gewoond. Aangezien uw asielrelaas zich afspeelt

gedurende deze periode en er diverse merkwaardige en oppervlakkige elementen zijn vastgesteld

desbetreffende, kan er geen geloof gehecht worden aan uw vluchtmotieven. De informatie waarop het

CGVS zich baseert, treft u aan in het administratieve dossier. Uw verklaringen rond uw verblijf in

Afghanistan zijn nochtans belangrijk voor de inschatting van uw vrees voor vervolging en uw nood aan

subsidiaire bescherming. De vaststelling dat u niet recent uit Afghanistan afkomstig bent, is op zich geen

reden om u het statuut van subsidiair beschermde te ontzeggen. Doordat u als asielzoeker geen reëel

zicht biedt op uw herkomst, uw verblijfssituatie en de eventuele problemen die daaruit voortvloeien,

dient te worden vastgesteld dat u evenmin uw asielmotieven aannemelijk weet te maken. Het is de taak

van de asielinstanties de vrees van de aanvrager te beoordelen ten aanzien van het land waarvan hij

de nationaliteit draagt. Hiervoor is het vooreerst van belang te kunnen vaststellen of de

betrokken asielzoeker de nationaliteit van Afghanistan bezit. Sinds decennia leven miljoenen Afghanen

buiten hun land van herkomst. Grote groepen Afghanen leven in de buurlanden Iran en Pakistan,

anderen hebben zich gevestigd in landen als Tajikistan, Rusland, Dubai, India. Mogelijks hebben ze

daar een reëel verblijfsalternatief ontwikkeld of hebben ze zelfs de nationaliteit van het gastland
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verworven. In die context is het van belang dat de asielzoeker aannemelijk maakt dat hij de Afghaanse

nationaliteit bezit en dat hij een duidelijk zicht geeft op zijn reële herkomst en reële verblijfssituatie.

Daarnaast wordt er vastgesteld dat vele Afghanen binnen Afghanistan verhuisd zijn (eventueel na

een eerder verblijf in het buitenland): de geboorteplaats en de oorspronkelijke verblijfplaatsen zijn

niet noodzakelijk de (huidige) plaats of regio van herkomst. Het is van belang dat de asielzoeker

een duidelijk zicht biedt op zijn werkelijke achtergrond, netwerk, familiale context zodat de asielinstantie

kan beoordelen of er in hoofde van betrokkene een reëel binnenlands vluchtalternatief bestaat. Om

deze redenen is het van belang om te kunnen vaststellen waar de asielzoeker tot voor zijn vertrek

woonde. Indien immers doorheen het onderzoek van het dossier moet worden vastgesteld dat

de kandidaat-vluchteling geen zicht biedt op zijn nationaliteit, zijn reële verblijfssituatie of regio

van herkomst,. dient te worden besloten dat de asielmotieven en de mogelijks hieruit volgende nood

aan bescherming niet aangetoond worden. Er dient in deze te worden benadrukt dat er van

een kandidaat-vluchteling redelijkerwijze verwacht mag worden dat hij de asielinstanties van het

onthaalland, bevoegd om kennis te nemen van en te oordelen over zijn aanvraag tot hulp en

bescherming, van begin af aan in vertrouwen neemt door een waarheidsgetrouw relaas uiteen te zetten

(zie ook UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951

Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, paragraaf 205). U heeft het

de Commissaris-generaal, door het afleggen van bedrieglijke of ongeloofwaardige verklaringen omtrent

uw verblijfplaatsen en de hieraan verbonden levenssituatie in de jaren voor uw komst naar

België, onmogelijk gemaakt om een correct beeld te krijgen van een kernaspect van uw asielrelaas

en vluchtmotieven. Uw verklaringen laten immers niet toe om op een correcte wijze tot een inschatting

te komen van uw werkelijke (familiale) situatie, van het al dan niet bestaan van een netwerk in

uwen hoofde of van uw verblijfssituatie of regio van herkomst. Een kandidaat-vluchteling heeft de

verplichting om zijn volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn

asielaanvraag en het is aan hem/haar om de nodige feiten en alle relevante elementen aan te brengen

aan de Commissaris-generaal zodat deze kan beslissen over de asielaanvraag. Gezien u hier in

gebreke bent gebleven kan u het statuut van vluchteling of de subsidiaire beschermingsstatus niet

worden toegekend. Uit bovenstaande vaststellingen blijkt dat u reeds sinds lange tijd niet meer in

Afghanistan woonachtig was. Bijgevolg moet besloten worden dat aan uw asielmotieven, die

onlosmakelijk verbonden zijn met uw voorgehouden verblijf in Afghanistan, geen geloof kan worden

gehecht en u aan de hand van uw verklaringen uw nood aan bescherming niet aannemelijk heeft

gemaakt.

De voorgelegde documenten vermogen bovenstaande vaststellingen niet te wijzigen. Gezien

de vastgestelde bedrieglijkheid van uw herkomst uit Kama kan aan uw taskara geen waarde

gehecht worden. De taskara van uw vader kan daarnaast hoogstens dienen als een bewijs van zijn

identiteit en nationaliteit (CGVS, p. 11). Hierbij moet echter worden opgemerkt dat uit informatie

waarover het CGVS beschikt blijkt, dat aan Afghaanse documenten slechts weinig bewijswaarde kan

worden toegekend. Immers, uit de informatie blijkt dat Afghaanse (identiteits-)documenten middels

corruptie gemakkelijk in en zelfs buiten Afghanistan te verkrijgen zijn en dat valse documenten vaak niet

van authentieke te onderscheiden zijn. De foto’s die u voorlegt van de begrafenis van uw moeder tonen

verder enkel een begrafenis aan (CGVS, p. 13). Ze tonen geenszins aan in welke omstandigheden de

persoon op de foto’s omkwam, wie deze persoon is, wanneer deze zou omgekomen zijn of wie

verantwoordelijk was daarvoor. Deze foto’s vormen dan ook geen bewijs van uw asielrelaas. U zegt ook

zelf niet te zien te zijn op de foto’s (CGVS p. 13). Hetzelfde kan opgemerkt worden over de foto’s van

uw vader. Op deze foto’s is hij te zien op een veld en bij een auto (CGVS, p. 12). Voor zover wordt

aangenomen dat het uw vader is, kan uit deze foto’s ook niet afgeleid worden voor wie hij werkte en wat

zijn activiteiten zouden zijn. Ook de voorgelegde certificaten in verband met het werk van uw vader, de

rouwbrief en de bevestigingsbrief betreffende de overlijdensdatum van uw moeder vormen geen enkel

bewijs van uw recente problemen in Afghanistan (CGVS, p. 11). Deze documenten dateren van jaren

geleden. Bovendien hebben ze slechts waarde indien zij gepaard gaan met geloofwaardige

verklaringen, wat in casu niet het geval is gebleken. Tot slot moet worden opgemerkt dat u van uw eigen

recente problemen in Afghanistan geen enkel begin van bewijs voorlegt.

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
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2.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schendig aan 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: vreemdelingenwet), van het redelijkheidsbeginsel, algemeen

beginsel van behoorlijk bestuur, en van de materiële motiveringsplicht, algemeen beginsel van

behoorlijk bestuur.

2.1.1. Verzoeker is het niet eens met de vaststelling in de bestreden beslissing dat hij niet aannemelijk

zou hebben gemaakt dat hij kort voor zijn vertrek naar Europa in Nangarhar gewoond heeft. Volgens

verzoeker is het opmerkelijk dat hij sommige details kan benoemen, wat uitzonderlijk is voor iemand die

nooit in Nangarhar zou hebben gewoond. Zo weet verzoeker volgens zijn verklaringen een opmerkelijk

detail over de weg van zijn huis naar de stad Jalalabad. Verzoeker kon de aard van de weg van Dar

Bang tot Do Saraka en van Do Saraka tot Behsud-brug beschrijven. Verzoeker meent dat het feit dat hij

van dergelijke details op de hoogte is, niet anders kan betekenen dan dat hij daar zelf geweest is.

Verzoeker meent nog dat het feit dat hij geen specifieke dorpen kan noemen, hem niet kan worden

verweten, vermits hij herhaaldelijk aangegeven heeft dat hij niet geschoold was. Bovendien ging

verzoeker enkel naar Jalalabad met zijn oom voor het suikerfeest. Het CGVS betwist op geen enkel

moment dat deze informatie foutief zou zijn. Door het gegeven dat hij wist dat een deel van de weg twee

jaar geleden geasfalteerd was, meent verzoeker dat er met zekerheid kan worden besloten dat hij twee

jaar geleden in Nangarhar aanwezig was. Verzoeker meent bovendien dat hij over juiste informatie

beschikt over de rivier van Kama. Waar hij enkele dorpen verkeerdelijk op een kaart zou situeren, meent

verzoeker dat een verkeerd ruimtelijk inzicht een ongeschoolde persoon niet kan worden verweten.

Verzoeker meent bovendien dat de opmerking over het dorp Char Qala en het dorp Goch zeer pietluttig

is. Verzoeker kent daarentegen wel alle omliggende dorpen. Verzoeker stelt nog te weten dat de

gouverneur van Nangarhar afkomstig is van Kandahar en een park gemaakt heeft. Dit zou algemene

gegevens betreffen, maar volgens verzoeker zijn dergelijke weetjes ‘niet voor iedereen weggelegd’.

Verzoeker herhaalt met betrekking tot de namen van de maanden dat hij niet geschoold is. Verzoeker

kon desondanks bijna alle maanden opnoemen (buiten twee), wat wordt afgedaan als onvoldoende.

Het komt de commissaris-generaal toe te beoordelen of uit de verklaringen van de verzoekende partij

redelijkerwijs kan worden afgeleid dat de asielzoeker de nationaliteit of land van herkomst of vroegere

gewone verblijfplaats voldoende aantoont. Bij de beoordeling van de redenen voor de vlucht en in het

bijzonder deze afgeleid uit de feitelijke kennis van het land van nationaliteit van de verzoekende partij,

houdt de Raad bij de uitoefening van zijn bevoegdheid in volle rechtsmacht rekening met het

aangehouden profiel van de verzoekende partij. Hij onderzoekt, naast de vraag of deze redenen feitelijk

juist zijn en steun vinden in hetgeen waarop de Raad in rechte vermag acht te slaan, of deze correct zijn

beoordeeld door de verwerende partij en of hij op grond daarvan en al naargelang het geval, al dan niet

aangevuld met de voor de besluitvorming relevante gegevens waarop hij in het raam van de uitoefening

van zijn bevoegdheid in volle rechtsmacht in rechte vermag acht te slaan, kan beslissen. Deze

beoordeling van de feitelijke kennis geschiedt in concreto. In de eerste plaats wordt rekening gehouden

met de kennis ter zake in hoofde van de verzoekende partij van feitelijke gegevens die behoren tot haar

onmiddellijke leefomgeving. Naargelang de aard van het voorgehouden profiel, kan ook rekening

worden gehouden met de feitelijke kennis van de ruimere leefomgeving, waarbij deze kennis in hoofde

van de verzoekende partij daarbij uiteraard minder doorslaggevend is en er alleszins niet kan toe leiden

dat de onwetendheid inzake feitelijke gegevens binnen de onmiddellijke leefomgeving die de

beoordeling het meest bepalen, buiten beschouwing wordt gelaten (RvV (Algemene Vergadering) 24

juni 2010, nr. 45 395).

In zoverre de verzoekende partij stelt dat het CGVS geenszins rekening heeft gehouden met haar

analfabetisme en zijn extreem laag opleidingsniveau, wijst de Raad erop dat de verzoekende partij niet

aantoont dat analfabetisme de verstandelijke vermogens aantast en zij hierdoor niet in staat is haar

eigen leefwereld in tijd en ruimte te situeren en aldus coherente en overtuigende verklaringen af te

leggen. Uit de gehoorverslagen blijkt dat de dossierbehandelaar wel degelijk eenvoudige duidelijke

vragen stelde en dat de verzoekende partij kennelijk kon volgen en zij de logica en de inhoud van de

vragen correct begreep.

De Raad wijst er op dat de bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag in beginsel bij de

asielzoeker zelf rust. 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 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr.

163.124; 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 hoedanigheid van
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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 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.

Verzoeker verklaart dat hij in Pakistan geboren is, maar sinds zijn derde jaar (1997) in Afghanistan

woonde en dit tot aan zijn vertrek uit Afghanistan in 2012. Het is dan ook niet onredelijk te verwachten

dat hij de Afghaanse kalender zou hanteren en niet de Westerse, temeer daar hij slechts enkele jaren

naar een koranschool geweest zou zijn. Al zou de verzoekende partij nooit meer dan 300 Afghani in

handen gehad hebben, dan kan des te meer verwacht worden dat verzoeker op de hoogte zou zijn van

het feit dat de bankbriefjes tijdens zijn beweerde verblijf in Afghanistan en reeds jaren voor zijn vertrek

voor kleine eenheden door munten vervangen werden zoals blijkt uit de informatie in het administratief

dossier. De bestreden beslissing wijst ook op de gebrekkige actuele kennis van verzoeker met

betrekking tot prominente figuren in zijn onmiddellijke omgeving en de politieke situatie in Afghanistan

evenals de concrete veiligheidssituatie en algemene situatie in zijn beweerde regio van herkomst.

Terecht wijst de bestreden beslissing er ook op dat de geografische kennis van de onmiddellijke

omgeving van verzoeker niet overtuigt. Terecht stelt de bestreden beslissing dat verzoeker niet

aannemelijk maakt dat hij voor zijn vertrek naar België in Kama, Nangarhar in Afghanistan zou gewoond

hebben.

2.1.2. De verzoekende partij wijst erop dat het CGVS geen geloof hecht aan verzoekers verklaringen

over de tewerkstelling van zijn vader. Nochtans waren de verklaringen van verzoeker hierover

waarachtig zoals blijkt uit de toegevoegde stukken aan zijn verzoekschrift. Verzoeker legt enkele

documenten neer die hij van zijn vader kreeg: een badge voor het ontmijnen van bommen, een badge

van de tewerkstelling bij de VN, een identiteitskaart als werknemer van de ‘United Nations World Food

Programme’, een kaart met de vermelding ‘solidarité Afghanistan Belgium’ en foto’s van de begrafenis

van verzoekers moeder, waar hij zelf ook op staat. Verzoeker meent dat deze documenten

ontegensprekelijk aantonen dat hij altijd de waarheid heeft verteld. Verzoeker wenst nogmaals te

onderstrepen dat hij niet geschoold is. Verzoeker heeft bovendien de indruk dat het CGVS zijn

ongeschooldheid tegen hem gebruikt en hem daardoor als ongeloofwaardig bestempelt. Verzoeker

vraagt dan ook met aandrang om zijn asielrelaas opnieuw te onderzoeken.

Verweerder merkt met betrekking tot de documenten die verzoeker aan zijn verzoekschrift toevoegt, het

volgende op: Deze documenten betreffen de tewerkstelling van verzoekers vader (in de jaren ’90 tot

2001) voor een aantal internationale organisaties. Voor wat betreft de documenten die leesbaar zijn en

waarop een functie vermeld staat, is telkens vermeld dat verzoekers vader als chauffeur werkte. Uit

deze nieuw voorgelegde documenten blijkt echter nergens dat verzoekers vader zelf opium heeft

vernietigd of mijnen heeft onschadelijk gemaakt.

De Raad acht het aannemelijk dat verzoekers vader in de jaren ‘90 tot 2001 in Pakistan voor diverse

internationale organisaties met betrekking tot Afghanistan als chauffeur gewerkt heeft. Hieruit blijkt

echter niet dat verzoekers vader zelf opium heeft vernietigd of mijnen heeft onschadelijk gemaakt of dat

hij met zijn gezin in Afghanistan gewoond zou hebben. De Raad wijst de verzoekende partij er ter zitting

op dat het ook opvallend is dat, in zoverre leesbaar, bovenvermelde kaarten woonplaatsen in Pakistan

vermelden. Dit wordt door de verzoekende partij ter zitting niet betwist. Uit deze kaarten blijkt niet dat de

vader van verzoeker met zijn gezin in Afghanistan gewoond zou hebben.

Wat de foto’s betreft, stelt de bestreden beslissing terecht: “De foto’s die u voorlegt van de begrafenis

van uw moeder tonen verder enkel een begrafenis aan (CGVS, p. 13). Ze tonen geenszins aan in welke

omstandigheden de persoon op de foto’s omkwam, wie deze persoon is, wanneer deze zou

omgekomen zijn of wie verantwoordelijk was daarvoor. Deze foto’s vormen dan ook geen bewijs van uw

asielrelaas. U zegt ook zelf niet te zien te zijn op de foto’s (CGVS p. 13). Hetzelfde kan opgemerkt
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worden over de foto’s van uw vader. Op deze foto’s is hij te zien op een veld en bij een auto (CGVS, p.

12). Voor zover wordt aangenomen dat het uw vader is, kan uit deze foto’s ook niet afgeleid worden

voor wie hij werkte en wat zijn activiteiten zouden zijn.”

2.1.3. Verzoeker is van mening dat een dergelijke manier van redeneren en gebrekkig onderzoeken op

kennelijke wijze de algemene beginselen van behoorlijk bestuur als het redelijkheidsbeginsel en het

zorgvuldigheidsbeginsel schendt. Tevens wordt aldus verzoeker de materiële motiveringsplicht

geschonden. De materiële motiveringsplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door

motieven die in rechte en in feite aanvaardbaar zijn en blijken hetzij uit de beslissing zelf, hetzij uit het

administratieve dossier. De negatieve beslissing is gebaseerd op het feit dat verzoeker wel kan

terugkeren naar zijn plaats van herkomst. Verzoeker meent te hebben aangetoond dat dit niet mogelijk

is. Hij meent dat de bestreden beslissing minstens vernietigd dient te worden voor verder en grondig

onderzoek door de commissaris-generaal.

De Raad meent dat uit de diverse documenten van tewerkstelling en de taskara van de vader van de

verzoekende partij aannemelijk is dat verzoekers vader de Afghaanse nationaliteit had. Verzoeker

maakt echter niet aannemelijk dat hij in Afghanistan gewoond heeft. Terecht wijst de bestreden

beslissing erop dat bij gebrek aan aannemelijkheid van de herkomst van verzoeker uit Afghanistan zijn

eigen taskara geen bewijswaarde heeft. De bestreden beslissing wijst er ook terecht op: “…dat uit

informatie waarover het CGVS beschikt blijkt, dat aan Afghaanse documenten slechts weinig

bewijswaarde kan worden toegekend. Immers, uit de informatie blijkt dat Afghaanse (identiteits-

documenten middels corruptie gemakkelijk in en zelfs buiten Afghanistan te verkrijgen zijn en dat valse

documenten vaak niet van authentieke te onderscheiden zijn.”

Verzoeker heeft zijn asielrelaas en herkomst uit Afghanistan niet aannemelijk gemaakt. De verzoekende

partij biedt als asielzoeker geen reëel zicht op haar verblijfssituatie/afkomst en de eventuele problemen

die daaruit voortvloeien, zodat zij door eigen toedoen de asielinstanties verhindert zich een juist beeld te

vormen over haar werkelijke nood aan internationale bescherming. Zoals bepaald in paragraaf 205 van

het UNHCR Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status is het de plicht van

de asielzoeker de waarheid te vertellen en alle pertinente informatie aan te brengen betreffende haarzelf

en haar verleden opdat de onderzoeker in de mogelijkheid wordt gesteld alle relevante feiten te

beoordelen.

Waar verzoeker stelt dat de commissaris-generaal tekortschoot in zijn onderzoeksplicht, merkt de Raad

op dat er bij de commissaris-generaal slechts sprake is van een onderzoeksplicht wanneer de

asielzoeker voldaan heeft aan de op hem rustende medewerkingsplicht. Het is in de eerste plaats aan

verzoeker alle elementen tot staving van zijn verzoek in te dienen en alleszins zijn land en streek van

herkomst aannemelijk te maken. Bij gebrek aan vervulling door de verzoekende partij van de op hem

rustende medewerkingsplicht zijn er geen redenen voorhanden om de bestreden beslissing te

vernietigen en aanvullende onderzoeksmaatregelen te bevelen op grond van artikel 39/2, § 1, 2° van de

vreemdelingenwet.

Vermits de verzoekende partij geen duidelijkheid schept over haar verleden en de hieraan verbonden

verblijfplaatsen en afkomst, stelt zij de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen en

derhalve ook de Raad in de onmogelijkheid haar beschermingsnood correct te beoordelen.

2.1.4. De verzoekende partij heeft haar asielrelaas niet aannemelijk kunnen maken. Dienvolgens kan er

evenmin geloof worden gehecht aan de aangehaalde vrees voor vervolging overeenkomstig de criteria

van het vluchtelingenverdrag waardoor zij zich zodoende ook niet langer kan steunen op de elementen

aan de basis van haar relaas teneinde aannemelijk te maken dat zij in geval van een terugkeer naar

haar land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2,

a) en b) van de vreemdelingenwet. De verzoekende partij brengt geen elementen aan waaruit zou

moeten blijken dat er in haar land van herkomst sprake is van ernstige bedreiging van het leven of de

persoon van burgers als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een internationaal of

binnenlands gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

Er zijn geen elementen in het rechtsplegingsdossier die de toekenning van een subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet rechtvaardigen.

Er zijn geen redenen voorhanden om de bestreden beslissing te vernietigen en aanvullende

onderzoeksmaatregelen te bevelen op grond van artikel 39/2, § 1, 2° van de vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:



RvV X - Pagina 9

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op één juli tweeduizend dertien door:

dhr. G. de MOFFARTS, wnd. voorzitter,

toegevoegd rechter in vreemdelingenzaken

mevr. I. VAN DEN BOSSCHE, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

I. VAN DEN BOSSCHE G. de MOFFARTS


