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nr. 108 472 van 22 augustus 2013

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 22 april 2013 heeft

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

21 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 4 juni 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 juni 2013.

Gelet op de beschikking van 25 juni 2013 waarbij de terechtzitting wordt verplaatst naar

9 augustus 2013.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. VAN NIJVERSEEL loco

advocaat M. OGUMULA en van attaché S. BOTTU, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, is volgens zijn verklaringen het Rijk

binnengekomen op 31 maart 2012 en heeft zich vluchteling verklaard op 2 april 2012.

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

2012 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 22 februari 2013.

1.3. Op 21 maart 2013 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 22 maart 2013 aangetekend verzonden.
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De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U bent minderjarig en verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten. U verklaart dat u heel uw

leven samen met uw ouders, uw twee broers en één zus heeft gewoond in het dorp Qalai Shahi in het

district Behsud (provincie Nangarhar). U bent een etnische Pashtun. U verklaart 2 maanden naar school

te zijn geweest in de provinciehoofdstad Jalalabad.

Uw oudere broer, J.(…), begon in 2010 te werken in de Amerikaanse legerbasis in de luchthaven

van Jalalabad. Hij loste er containers. Nadat hij er 22 dagen werkte, kreeg J.(…) een dreigbrief van

de taliban. Ze wilden dat hij met zijn werk stopte. Echter, J.(…) bleef werken. Drie dagen na het

ontvangen van de dreigbrief werd hij neergestoken door de taliban. Uw broer overleefde deze aanval

niet.

Vijftien dagen na de dood van uw broer klopten de taliban bij u thuis aan. U was toen niet thuis.

Ze wilden u meenemen naar een madrassa waar u een opleiding zou krijgen. Omdat u niet thuis

was, zeiden de taliban dat ze u de volgende keer zullen meenemen. Wanneer u terug thuis kwam,

vertelde uw moeder u wat er was gebeurd. Ze zei dat uw leven in gevaar was en ze zond u naar het

huis van een vriend van uw overleden vader in de stad Jalalabad. Sindsdien verbleef u daar.

Zeven maanden en 20 dagen na de dood van J.(…) kwamen de taliban opnieuw naar uw

ouderlijke woning en waren ze op zoek naar u. Ze namen uw jongere broer, N.(…) A.(…), mee. Hij

moest hen uw verblijfplaats tonen. Dit deed hij. De taliban kwamen aan bij het huis van de vriend van uw

vader. U was er niet. Wanneer u terugkwam, sloeg de vriend van uw vader u en zei hij u dat hij door u

problemen heeft gekregen met de taliban. Hierna overnachtte u in de Gumruk moskee, in Chawk

Talashi, Jalalabad. De volgende ochtend belde u met uw moeder. Ze regelde samen met uw buurman

S.(…) uw reis. Ongeveer vijf dagen na de ontvoering van uw broertje verliet u Afghanistan. U

verbleef negenenhalve maand in Griekenland. Vervolgens reisde u door naar België waar u op 2 april

2012 een asielaanvraag indiende.

Tot op heden heeft u niets vernomen van het lot van uw broertje die door de taliban werd

meegenomen. In geval van een terugkeer vreest u te worden gedood door de taliban of vreest u dat de

taliban u naar een madrassa zullen sturen waar u een opleiding zou moeten volgen.

U legt geen documenten neer.

B. Motivering

Na grondig onderzoek van de door u aangehaalde feiten en alle elementen aanwezig in

het administratieve dossier dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om een vrees

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

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, aannemelijk te maken. Na

uw gehoor bij het CGVS dient te worden vastgesteld dat aan uw verklaring als zou u heel uw leven in

het dorp Qalai Shahi, gelegen in het district Behsud in de provincie Nangarhar hebben gewoond (CGVS,

p. 3), geen geloof kan worden gehecht. 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.

De geloofwaardigheid van uw herkomst uit Qalai Shahi wordt allereerst aangetast door

tegenstrijdige tussen uw verklaringen op het CGVS en op de DVZ. Zo stelt u op het CGVS dat u uw hele

leven in het dorp Qalai Shahi, district Behsud, heeft gewoond. Er moet echter opgemerkt worden dat u

in uw verklaring bij de Dienst Vreemdelingenzaken verklaard heeft dat u vanaf uw geboorte tot uw

vertrek gewoond heeft in de vierde wijk van de stad Jalalabad (verklaring DVZ, punt 11).

Hiermee geconfronteerd, ontkent u dit te hebben gezegd en stelt u dat u slechts nadat uw problemen

ontstonden, in het vierde district in de stad heeft gewoond (CGVS, p. 15). Het is echter opmerkelijk dat u

voordien voor het CGVS niet met zekerheid kon zeggen in welk district van Jalalabad u toen verbleven

heeft. U vermoedde dat dit in het tweede of het vierde district was (CGVS, p. 4). Daarenboven heeft u

de betreffende verklaring voor akkoord ondertekend en is het weinig plausibel dat u wel uw

foutief geschreven naam in deze verklaring heeft laten corrigeren (verklaring DVZ, punt 2), doch

nagelaten heeft uw adres te laten corrigeren. Dat het hier niet om een fout in de verklaring bij DVZ gaat

wordt ook aangetoond door het feit dat u in de verklaring bevestigt dat uw moeder, uw broer en uw zus

eveneens in de vierde wijk in de stad Jalalabad verbleven (verklaring DVZ, punt 17) terwijl u op het

CGVS zegt dat zij niet in de stad Jalalabad verblijven maar in jullie dorp.

Uit uw verklaringen blijkt trouwens dat uw kennis over de streek waar u uw ganse leven zou

hebben gewoond, gebrekkig is.
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Zo stelt u dat er in uw dorp Qalai Shahi een schrijn is dat heel beroemd is en waar vele mensen

naartoe komen om te bidden (CGVS, p. 3 & 4). Meer bepaald betreft het het graf van Khuja Shahbah

Wali (CGVS, p. 3). Doch, wanneer u gevraagd werd om meer te vertellen over deze persoon, kunt u

niets over hem vertellen (CGVS, p. 4). Ook weet u niet wanneer hij is gestorven (CGVS, p. 4). Gezien

uit uw verklaringen blijkt dat dit schrijn door velen wordt bezocht en dat uw dorp slechts ongeveer 20 à

25 huizen telt en bijgevolg een klein dorpje is (CGVS, p. 4), is het weinig plausibel dat u hierover

dermate weinig weet indien u werkelijk van het aangehaalde dorp afkomstig zou zijn.

Op de vraag of er een bazaar in uw dorp is, ontkent u dit en verklaart u dat er de Ghani Khail bazaar

in Shinwari is, maar dat uw moeder u er niet naartoe liet gaan omdat het er gevaarlijk was (CGVS, p.

14). Echter, uit de informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie werd toegevoegd aan

het administratief dossier, blijkt dat deze bazaar in het district Shinwar ligt, hetgeen niet nabij uw dorp in

het district Beshud ligt, doch verschillende districten verder. Bijgevolg is het uiterst bevreemdend dat u

de Ghani Khail bazaar vermeldt op bovenvermelde vraag.

Voorts moet worden vastgesteld dat uw kennis van de Afghaanse kalender ondermaats is. Wanneer

u voor het CGVS gevraagd werd om de maanden van de Afghaanse kalender op te sommen, kunt u

er slechts negen van de 12 geven (CGVS, p. 6). Bovendien slaat u de bal mis wanneer gevraagd

werd naar de koudste maanden. Hierop antwoordt u ‘Saratan’, ‘Jauza’ en ‘Hut’ (CGVS, p. 6). Echter,

volgens onze informatie, loopt de maand Hut van 19 februari tot 20 maart, loopt Jauza van 21 mei tot 20

juni en Saratan van 21 juni tot 21 juli (zie administratief dossier). Hieruit blijkt dat Jauza en Saratan

bezwaarlijk kunnen worden beschouwd als de koudste maanden. Uw verklaring volgens dewelke uw

geheugen slecht is geworden (CGVS, p. 6), wordt niet aanvaard voor bovenstaande onwetendheden.

Immers, uit uw verklaringen blijkt dat u in staat bent gedetailleerd en chronologisch te vertellen,

bijvoorbeeld over uw reisroute (CGVS, p. 10). Van een Afghaan die verklaart altijd in Afghanistan te

hebben gewoond, mag verwacht worden dat hij op de hoogte is van de kalender van dat land.

Bovendien komen uw verklaringen aangaande uw opleiding bij de Dienst Vreemdelingenzaken

niet overeen met uw verklaringen hieromtrent voor het CGVS. Immers, in de vragenlijst voor het CGVS

die bij de Dienst Vreemdelingenzaken werd ingevuld, wordt vermeld dat u uw lager onderwijs

heeft afgewerkt (vragenlijst CGVS, p. 2). Daarnaast stelt u in uw verklaring bij de Dienst

Vreemdelingenzaken dat u in totaal 8 jaar naar school bent gegaan (verklaring DVZ, punt 32). Echter,

voor het CGVS stelt u slechts 2 maanden naar school te zijn gegaan en verklaart u dat u toen meteen in

de achtste graad bent gestart (CGVS, p. 7 & 8). Wanneer u geconfronteerd werd met de vaststelling dat

u volgens uw verklaringen bij de Dienst Vreemdelingenzaken minimum 6 jaar naar school bent gegaan,

ontkent u dit (CGVS, p. 8). Hierdoor wordt bovenstaande tegenstrijdigheid niet weerlegd. Bovendien

heeft u zowel de betreffende vragenlijst als de verklaring voor akkoord ondertekend. Daarenboven is het

weinig plausibel dat u op 10-jarige leeftijd en zonder ooit naar school te zijn gegaan, mocht starten in de

8e graad, zoals u beweert (CGVS, p. 8). Immers, in het Afghaans onderwijs bestaan er 12 graden en

wordt er onderscheid gemaakt tussen drie niveaus, met name ‘primary school’, ‘lower secundary school’

en ‘upper secundary school’ (zie administratief dossier). Omwille van bovenstaande vaststellingen

wordt vermoed dat u de asielinstanties bewust wilt misleiden door hen onjuiste informatie te verschaffen

over de opleiding die u heeft genoten.

U heeft uw herkomst uit het dorp Qalai Shahi, gelegen in het district Behsud in de provincie

Nangarhar dan ook niet aannemelijk gemaakt. Hierdoor wordt ook de geloofwaardigheid van uw, in

deze geografische context geplaatste, vervolgingsrelaas aangetast.

Wat betreft de door u verklaarde problemen moet verder worden gewezen op het

onwaarschijnlijke karakter van de door u geschetste rekruteringspogingen van de taliban. Het komt

inderdaad weinig aannemelijk over dat de taliban zich ermee zouden bezig houden om een enkele

jongeman, tegen de wil van zichzelf en zijn familie, te gaan opsporen in de stad om deze te dwingen in

een madrassa les te volgen. Op die wijze zouden zij wel zeer grote moeite hebben om hun rangen aan

te vullen.

Ook moet worden gewezen op volgende onwetendheden. U blijft zeer vaag over het tijdstip

van overlijden van uw broer J.(…). Meer bepaald weet u niet in welk seizoen hij werd gedood, u weet

enkel dat het weer niet koud en niet warm was (CGVS, p. 6). Ook kunt u niet vertellen in welk jaar hij

is gestorven (CGVS, p. 5). Gezien de moord op uw broer een aangrijpende gebeurtenis in uw leven

betreft en gezien u zelf verklaart dat de weigering van uw broer om met zijn werk te stoppen - en

hieruit voortvloeiend zijn moord - de aanleiding is waardoor de taliban net aan u vragen om naar de

madrassa te gaan (CGVS, p. 14 & 16), is het zeer bevreemdend dat u de dood van uw broer niet beter

kunt situeren in de tijd. Ook kunt u niet vertellen in welk seizoen de taliban naar uw huis kwamen en ze

uw moeder vroegen om u naar de madrassa te laten gaan (CGVS, p. 13). Moesten deze feiten

zich werkelijk hebben voorgedaan mag worden verwacht dat u ze, bij gebrek aan een meer directe

datering, toch minstens zou kunnen kaderen binnen de seizoenen.
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Bovenstaande vaststellingen laten niet toe geloof te hechten aan uw relaas en aan uw herkomst uit

het dorp Qalai Shahi, gelegen in het district Behsud in de provincie Nangarhar. Hieruit volgt dat u niet

als vluchteling kan worden herkend.

Om dezelfde redenen kan u evenmin de status van subsidiaire bescherming toegekend worden. Het

feit dat u als asielzoeker geen reëel zicht biedt op uw herkomst, uw verblijfssituatie en de

eventuele problemen die daaruit voortvloeien, verhindert de asielinstanties een juist beeld te vormen

over uw werkelijke nood aan bescherming.

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 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 de regio

van herkomst, is het voor de instanties onmogelijk om een correct zicht te krijgen op de nood

aan bescherming van deze persoon.

Er dient in deze te worden benadrukt dat er van een kandidaat-vluchteling redelijkerwijze verwacht

kan 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 tot the Status

of Refugees, paragraaf 205). U heeft het Commissariaat-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.

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.

Ik vestig de aandacht van de Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid op het feit dat u

minderjarig bent en dat bijgevolg het Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989,

geratificeerd door België, op u moet worden toegepast.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een eerste middel, afgeleid uit de schending van artikel 48/3 van de wet van 15 december 1980

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen (vreemdelingenwet) en artikel 1, A (2) van het Internationaal Verdrag betreffende de

status van vluchtelingen, voert verzoeker aan dat hij aan de voorwaarden voldoet om als vluchteling te

worden erkend in de zin van de Conventie van Genève en artikel 48/3 van de vreemdelingenwet. Hij

verduidelijkt dat de vrees voor zijn leven wijst naar zijn persoonlijke en psychische toestand en dat deze

vrees wijst op een bewustzijn van het risico in Afghanistan vermoord te worden door de taliban omwille

van het feit dat hij de rekrutering door de taliban geweigerd heeft. Gezien de bedreiging waarmee hij
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werd geconfronteerd en het feit dat hij een doelwit van de taliban geworden is, had verzoeker naar eigen

zeggen geen andere keuze dan zijn land van herkomst te ontvluchten. Hij vreest voor zijn leven bij een

terugkeer naar zijn land van herkomst aangezien hij aldaar niet kan rekenen op de bescherming van de

nationale en lokale autoriteiten. Verzoeker vervolgt dat hij in Afghanistan geen intern vluchtalternatief

heeft en hij niet kan rekenen op de bescherming van zijn gezin aangezien zijn familie machteloos is

geworden. Verzoeker meent dat hij derhalve aannemelijk heeft gemaakt dat hij een doelwit is van de

taliban en dat hij zich kan beroepen op een gegronde vrees in de zin van de Conventie van Genève en

de vreemdelingenwet.

2.2. In een tweede middel, afgeleid uit de schending van de materiële motiveringsplicht, minstens van

de mogelijkheid tot toetsen van de materiële motivering, voert verzoeker aan dat in casu de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zich in de bestreden beslissing beperkt tot

zeer lichtzinnige overwegingen en het duidelijk is dat de bestreden beslissing niet naar recht werd

gemotiveerd en de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen tot een onredelijk

besluit is gekomen. Vervolgens onderneemt verzoeker een poging om een aantal weigeringsmotieven te

verklaren of te weerleggen.

2.3. In een derde middel, afgeleid uit de schending van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, voert

verzoeker aan dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zich beperkt tot

lichtzinnige overwegingen van de beslissing tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

Verzoeker stelt dat het willekeurig geweld in zijn regio van herkomst aanhoudend van aard is en dat de

burgers in zijn dorp Qalai Shahi niet meer kunnen rekenen op de bescherming van de nationale en

internationale autoriteiten. Hij poneert dat niet in twijfel kan worden getrokken dat hij in Afghanistan het

reële risico loopt om steeds onmenselijk en vernederend behandeld te worden en laakt dat de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen heeft nagelaten onderzoek te doen naar

de veiligheidssituatie in het district Behsud, provincie Nangarhar en in gebreke is gebleven de weigering

van de subsidiaire beschermingsstatus afdoende te motiveren ten aanzien van zijn dorp Qalai Shahi.

Er worden geen nieuwe documenten aan het verzoekschrift gevoegd.

2.4. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag geweigerd omdat (i) geen geloof

kan worden gehecht aan zijn verklaring als zou hij heel zijn leven in het dorp Qalai Shahi, gelegen in het

district Behsud in de provincie Nangarhar hebben gewoond daar (1) de geloofwaardigheid van zijn

herkomst uit Qalai Shahi wordt aangetast door tegenstrijdigheden tussen zijn verklaringen op het CGVS

en de DVZ, (2) zijn kennis over de streek waar hij zijn ganse leven zou hebben gewoond gebrekkig is,

(3) zijn kennis van de Afghaanse kalender ondermaats is en (4) zijn verklaringen aangaande zijn

opleiding bij de Dienst Vreemdelingenzaken niet overeen komen met zijn verklaringen hieromtrent voor

het CGVS, waardoor ook de geloofwaardigheid van zijn, in deze geografische context geplaatste,

vervolgingsrelaas wordt aangetast, (ii) de door hem geschetste rekruteringspogingen van de taliban

weinig aannemelijk overkomen en (iii) hij zeer vaag blijft over het tijdstip van overlijden van zijn broer J.

en hij ook niet kan vertellen in welk seizoen de taliban naar zijn huis kwamen en ze zijn moeder vroegen

om hem naar de madrassa te laten gaan.

Gelet op de uitgebreide motivering van de bestreden beslissing, kan verzoeker bezwaarlijk voorhouden

dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zich zou beperkt hebben tot

lichtzinnige overwegingen. De motieven van de bestreden beslissing kunnen 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).

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 21 maart 2013 (CG nr. 1213259), op motieven moet steunen
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waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de

beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. De middelen zullen dan ook onder meer vanuit dit

oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).

2.5. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel 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 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 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.

2.6.1. De Raad benadrukt dat het allereerst de asielzoeker toekomt de nodige informatie te verschaffen

om over te kunnen gaan tot het onderzoek van zijn aanvraag, eveneens vanuit de invalshoek van de

bepaling van het land dat geacht wordt bescherming te bieden alsook, gelet op de regionale verschillen

omtrent de veiligheidssituatie, van de bepaling van de werkelijke streek van herkomst. Zijn juridische en

materiële situatie kan dit echter moeilijk maken. Omwille van deze moeilijkheid om een sluitend bewijs

voor te leggen, zal de asielzoeker desgevallend zijn nationaliteit en zijn werkelijke streek van herkomst

moeten aantonen louter op basis van zijn verklaringen, eventueel onderbouwd door andere stukken die

aanwijzingen van zijn nationaliteit(en) en herkomst zijn of, in het geval van een staatloze, van het land

van zijn gewone verblijfplaats.

Het komt de verwerende partij toe te beoordelen of uit deze verklaringen redelijkerwijs kan worden

afgeleid dat de asielzoeker de nationaliteit en zijn werkelijke streek van herkomst voldoende aantoont.

Indien zij van oordeel is dat dit niet het geval is en dat het onderzoek van de aanvraag ten aanzien van

een ander land dan wel een andere regio dient te gebeuren, komt het haar toe dit land/deze regio te

bepalen door de overwegingen in rechte en/of in feite die haar tot een dergelijke conclusie leiden,

adequaat uiteen te zetten.

Indien de verwerende partij van oordeel is dat dit land/deze regio niet kan worden bepaald, omwille van

de houding van de asielzoeker of om elke andere reden, en ze dus onmogelijk kan overgaan tot een

onderzoek van de gegrondheid van de asielaanvraag, is het eveneens haar plicht om de redenen die

haar tot een dergelijke conclusie leiden, adequaat uiteen te zetten.

Bij de beoordeling van deze redenen en in het bijzonder deze afgeleid uit de feitelijke kennis van

Behsud, Nangarhar, 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 de onmiddellijke leefomgeving van de verzoekende partij.

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.
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2.6.2. In casu blijkt uit de bestreden beslissing dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen oordeelt in de onmogelijkheid te verkeren om de eventuele nood aan bescherming in hoofde

van verzoeker te beoordelen en dat zulks de facto toe te schrijven is aan het feit dat verzoeker door het

afleggen van bedrieglijke of ongeloofwaardige verklaringen omtrent zijn verblijfplaatsen en de hieraan

verbonden levenssituatie in de jaren voor zijn komst naar België, het onmogelijk heeft gemaakt om een

correct beeld te krijgen van een kernaspect van zijn asielrelaas en vluchtmotieven.

Met de argumentatie dat hij tijdens zijn gehoor relevante informatie heeft gegeven omtrent waar en in

welke omstandigheden hij gedurende de laatste jaren werkelijk verbleven heeft, dat hij een duidelijk

zicht heeft gegeven over zijn werkelijke achtergrond en leefsituatie en dat hij aldus aannemelijk heeft

gemaakt dat hij tot de vervolging door de taliban in het dorp Qalai Shahi in het district Behsud in de

provincie Nangarhar gewoond heeft, waar zijn moeder, broer en zus nog steeds verblijven, komt

verzoeker niet verder dan het tegenspreken van de bevindingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, waarmee hij evenwel deze bevindingen niet ontkracht en zijn afkomst en

beweerde vrees voor vervolging niet aannemelijk maakt.

Daargelaten de vaststellingen omtrent het graf van Khuja Shahbah, en het feit dat verzoeker een aantal

omliggende dorpen kon opsommen (administratief dossier, stuk 5, p. 4 en p. 14) en hij derhalve

bepaalde informatie over zijn beweerde regio van herkomst kan verschaffen, toont dit geenszins aan dat

verzoeker daadwerkelijk van Qalai Shahi afkomstig is daar deze kennis ingestudeerd kan zijn. Dat de

benamingen ‘Shinwari’ en ‘Shinwar’ inderdaad naar hetzelfde district verwijzen, doet bovendien niets af

aan de vreemde vaststelling dat verzoeker op de vraag naar een bazaar in zijn dorp verwijst naar een

bazaar in het veraf gelegen district Shinwar (administratief dossier, stuk 5, p. 14).

Verzoeker gaat voorts met de argumentatie in het verzoekschrift volledig voorbij aan de vaststellingen

van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen dat hij voor de Dienst

Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd met betrekking tot zijn herkomst uit Qalai Shahi. Verzoeker

stelde immers bij drie gelegenheden op de Dienst Vreemdelingenzaken dat hij geboren en getogen was

in Jalalabad en zijn familie daar nog altijd woonde (gehoor DVZ, vragenlijst, 2.5; verklaring: nr. 11, nr.

13, nr. 17). Zijn kennis van de Afghaanse kalender is ondermaats, hij legde tevens tegenstrijdige

verklaringen af aangaande de opleiding die hij heeft genoten, de door hem geschetste

rekruteringspogingen van de taliban zijn onwaarschijnlijk en hij kan niet verduidelijken in welk seizoen

de taliban naar zijn huis kwamen en zijn moeder vroegen om hem naar de madrassa te laten gaan.

Deze motieven wordt in het verzoekschrift niet weerlegd of ontkracht. De motivering dienaangaande

blijft dan ook onverminderd overeind en wordt door de Raad tot de zijne gemaakt en beschouwd als

zijnde hier hernomen.

Waar verzoeker nog aanvoert dat zijn broer overleed toen hij in België aankwam en dat het onredelijk is

om van een ongeschoolde minderjarige asielzoeker te verwachten informatie te geven over feiten die hij

niet meegemaakt heeft, kan de Raad slechts vaststellen dat deze bewering volledig haaks staat op

verzoekers verklaringen zoals hij deze heeft afgelegd in de loop van de administratieve procedure waar

hij herhaaldelijk verklaarde dat zijn broer overleed een achttal maanden voor zijn vertrek uit Afghanistan,

zijnde een tweetal jaar voor zijn aankomst in België (administratief dossier, stuk 16, vragenlijst CGVS,

vraag 5, verklaring DVZ, vraag 17 en stuk 5, p. 4-7 en p. 10-11). Blijkens verzoekers verklaringen zoals

hij deze heeft afgelegd op de zetel van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen brachten hijzelf, zijn moeder, S. en de broer van S. zijn broer nog naar het ziekenhuis nadat

hij werd neergestoken (administratief dossier, stuk 5, p. 12) zodat verzoeker thans bezwaarlijk ernstig

kan volhouden dat hij deze feiten niet persoonlijk heeft meegemaakt. Dat verzoeker een dergelijke

ingrijpende gebeurtenis, die tevens de voorbode vormde van zijn eigen voorgehouden problemen met

de taliban waardoor hij zich genoodzaakt zag zijn land van herkomst te ontvluchten, niet in de tijd kan

situeren en hij de dood van zijn broer zelfs niet kan kaderen binnen de seizoenen (administratief

dossier, stuk 5, p. 5-6), ontneemt iedere geloofwaardigheid aan de feiten zoals deze door verzoeker

worden voorgesteld.

Voor het overige beperkt verzoeker zich tot het louter poneren van een vrees voor vervolging, het

herhalen van zijn ongeloofwaardig bevonden vluchtmotieven en het uiten van blote beweringen, wat

echter geen dienstig verweer vormt. Na doorlezing van het verzoekschrift kan de Raad dan ook slechts

vaststellen dat verzoeker geen afdoende verschoningsgrond aanhaalt voor de in de bestreden

beslissing aangehaalde lacunes in zijn kennis en tegenstrijdigheden in zijn verklaringen. De

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen oordeelt dan ook op goede gronden dat
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verzoekers verklaringen niet toelaten enig geloof te hechten aan zijn beweerde verblijf in het dorp Qalai

Shahi in het district Behsud tot een paar maanden voor zijn vertrek naar België. Dienvolgens kan

evenmin geloof worden gehecht aan de door hem beweerde vervolgingsfeiten die onlosmakelijk

verbonden zijn met zijn voorgehouden afkomst uit en verblijf in Behsud.

2.7. Waar verzoeker nog aanhaalt dat het volstaat om het bestaan van objectieve feiten aan te wijzen

die aanleiding geven tot de redelijkerwijze te verwachten vervolging, in casu bedreiging door de taliban

waarna hij geen andere keuze had dan zijn land van herkomst te verlaten, benadrukt de Raad dat

verzoeker met zijn betoog voorbijgaat aan de voorwaarde uit de vluchtelingendefinitie dat de vrees

‘gegrond’ moet zijn. Dit wil zeggen dat deze vrees niet alleen subjectief bij de asielzoeker aanwezig

moet zijn maar ook moet kunnen worden geobjectiveerd. 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. Gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van

verzoekers vluchtmotieven kan de Raad slechts vaststellen dat verzoeker er geenszins in slaagt zijn

vrees te objectiveren.

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.

2.8. Het is de taak van de verzoeker om zijn vraag om internationale bescherming te staven en deze

regel geldt onverkort geldt wat betreft de subsidiaire beschermingsstatus. In zoverre verzoeker zich voor

zijn verzoek om subsidiaire bescherming nog beroept op dezelfde elementen die aan de grondslag

liggen van zijn asielrelaas, herhaalt de Raad dat naar aanleiding van het onderzoek van het eerste en

tweede middel reeds werd vastgesteld dat het feitenrelaas van verzoeker ongeloofwaardig is. Bijgevolg

kan verzoeker zich niet langer baseren op de elementen die aan de basis van zijn relaas liggen om

aannemelijk te maken dat hij in geval van 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.

De Raad wijst er in dit verband nog op dat de overheid, bevoegd om over een asielaanvraag te

beslissen, in de eerste plaats dient na te gaan of degene zich vluchteling verklaart werkelijk afkomstig is

uit het land dat hij beweert te zijn ontvlucht. Het is niet onredelijk dat die overheid tracht zijn kennis over

de beweerde streek van herkomst te toetsen, zeker wanneer de asielzoeker zoals in casu geen

document kan voorleggen waaruit zijn herkomst blijkt. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen mocht uit het in de bestreden beslissing aangetoonde gebrek aan kennis in hoofde van

verzoeker en uit het geheel van de in de bestreden beslissing aangehaalde vage, oppervlakkige en

incoherente verklaringen in alle redelijkheid afleiden dat hij niet het bewijs levert van zijn beweerde

afkomst uit het dorp Qalai Shahi in het district Behsud, provincie Nangarhar, noch van zijn

verblijfplaatsen en de hieraan verbonden levenssituatie in de jaren voor zijn komst naar België, noch

van zijn vluchtmotieven. Indien de asielzoeker verklaringen aflegt waaruit geconcludeerd moet worden

dat hij niet aannemelijk maakt afkomstig te zijn van de plaats/regio/land die hij voorhoudt te zijn

ontvlucht, maakt hij door zijn eigen toedoen elk onderzoek en correcte beoordeling van zijn eventuele

nood aan internationale bescherming onmogelijk. De Raad benadrukt in dit verband dat van een

kandidaat-vluchteling redelijkerwijs mag verwacht 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 bij het

begin 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, 205). 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 om de nodige feiten en alle relevante elementen aan te brengen aan

de commissaris-generaal zodat deze kan beslissen over de asielaanvraag. De medewerkingsplicht

vereist dus van verzoeker dat hij zo gedetailleerd en correct mogelijke informatie geeft over alle facetten

van zijn identiteit, leefwereld en asielrelaas. Zoals uitvoerig wordt uiteengezet in de bestreden

beslissing, vertelde verzoeker niet de waarheid over zijn werkelijke verblijfplaats(en) voor zijn vertrek

naar België in weerwil van de plicht tot medewerking die op hem rust. Verzoeker draagt zelf de volledige

verantwoordelijkheid voor het bewust afleggen van onjuiste verklaringen tijdens het gehoor. Door zijn

gebrekkige medewerking en zelfs tegenwerking op dit punt, verkeert zowel de commissaris-generaal als

de Raad in het ongewisse over waar verzoeker voor zijn aankomst in België leefde, onder welke

omstandigheden, en om welke redenen hij zijn werkelijke streek van herkomst verliet. Het belang van de

juiste toedracht over deze periode kan niet genoeg benadrukt worden. Het betreft immers de plaats en
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de tijd waar verzoeker de bron van zijn vrees situeert. Het is eveneens van essentieel belang voor het

onderzoek van de subsidiaire bescherming. Het betreft immers de werkelijke streek van herkomst in

functie waarvan het risico op ernstige schade wegens willekeurig geweld zal onderzocht worden. Door

bewust de ware toedracht op dit punt, dat de kern van het relaas raakt, te verzwijgen maakt verzoeker

bijgevolg zelf het onderzoek onmogelijk naar een eventuele gegronde vrees voor vervolging die hij

mogelijk koestert, of een reëel risico op ernstige schade die hij mogelijk zou lopen.

2.9. In acht genomen wat vooraf gaat is de Raad van oordeel dat de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen terecht concludeert aan de hand van de in de bestreden beslissing

toegelichte vaststellingen dat verzoeker niet als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet kan worden erkend en dat hij niet in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming

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

2.10. Waar verzoeker in fine vraagt om, in ondergeschikte orde, de bestreden beslissing te vernietigen

en het dossier aan het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen over te maken

voor bijkomend onderzoek, 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.

Er worden geen gegronde middelen aangevoerd. 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 tweeëntwintig augustus tweeduizend dertien

door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M.-C. GOETHALS


