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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 16030 van 18 september 2008
in de zaak RvV X / IV

In zake: X
  Gekozen woonplaats: X

  tegen:

  de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

DE  WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 5 mei 2008 heeft
ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
van 16 april 2008.

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 van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 23 juni 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 augustus
2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. VAN ISACKER.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat B. SOENEN en van attaché
B. BETTENS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1.
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Over de feitelijke gegevens van de zaak.

1. Verzoeker die volgens zijn verklaringen België binnenkwam op 9 oktober 2006, verklaart er
zich op 19 december 2006 vluchteling.

2. De Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen verwerpt verzoekers
asielaanvraag bij beslissing van 16 april 2008, verstuurd op 18 april 2008.

1.3. De feiten aan de basis van verzoekers asielaanvraag werden door de bestreden beslissing
als volgt weergegeven:

“U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit Kabul. U bent een
Tadjiek. In ongeveer 1385 (Gregoriaanse kalender: 2006/2007) zou u met uw ouders
verhuisd zijn naar Zaimani gelegen in de provincie Wardak. Voordien heeft u steeds in Kabul
stad gewoond en liep er ook school. Ten tijde van het regime van Najibullah wilde uw vader
voorkomen dat uw broer zijn militaire dienstplicht vervulde en stuurde hem daarom naar
Pakistan om te studeren. Daar raakte hij onder de invloed van de Taliban en sloot zich bij hen
aan. Toen de Taliban de macht in handen kregen in Afghanistan, keerde uw broer als lid van
de Taliban naar huis terug. Hij nam deel aan de oorlog, pleegde terroristische activiteiten en
maakte propaganda voor de Taliban. Uw familie had geen nieuws meer van uw broer tot hij
plots terug thuis opdook. Uw broer spoorde u aan om ook mee te strijden met de Taliban
tegen de buitenlandse aanwezigheid in Afghanistan. Een jaar en enkele maanden geleden
terwijl u bij uw zus verbleef, vielen overheidsfunctionarissen uw ouderlijke woning binnen en
verrichtten een huiszoeking naar aanleiding van het feit dat uw broer was opgemerkt in de
regio. Hierbij werden er bij u thuis wapens en granaten in beslag genomen. Bovendien
vroegen deze overheidsbeambten ook naar u. U werd ervan verdacht net als uw broer te
werken voor de Taliban. Uw broer B. vluchtte weg toen de politie langskwam, twee dagen
nadien zou u ook gevlucht zijn. Iets langer dan een jaar geleden zou u Afghanistan verlaten
hebben. U zou per wagen naar Kandahar gegaan zijn, vervolgens reisde u naar Herat om
daar de grens met Iran over te steken. U bereikte Teheran waar u vier dagen zou verbleven
hebben. Per bus en te voet vluchtte u naar Turkije, waar u vijf dagen in Istanbul verbleef. Per
vliegtuig reisde u naar Griekenland, van waaruit u opnieuw met het vliegtuig naar België
vertrok. U landde hier in Brussel. U vroeg asiel aan op 19 december 2006. Uw vader bracht u
op de hoogte dat overheidsbeambten naar zowel uw broer als naar u op zoek zijn. Bovendien
zou uw vader diverse malen na uw vertrek zijn opgepakt door de overheidsfunctionarissen
om hem uit te horen over u en uw broer.”

Het aldus weergegeven feitenrelaas wordt door de verzoekende partij niet betwist.

4. De bestreden beslissing stelt vast dat verzoeker er niet in geslaagd is zijn vrees voor
vervolging in de zin van het vluchtelingenverdrag of een reëel risico op het lijden van ernstige
schade zoals bepaald in de subsidiaire bescherming aannemelijk te maken en baseert zich
daarvoor op volgende gronden:

verzoekers kennis betreffende het engagement van zijn broer en diens activiteiten
binnen de Taliban bleken dermate beperkt te zijn dat er geen geloof kon worden
gehecht aan verzoekers bewering de broer van een Talibanstrijder te zijn en om
deze reden door de Afghaanse overheid te worden gezocht;
het is bevreemdend dat verzoeker niet wist wanneer hij volgens de Afghaanse
kalender geboren is, ook situeerde hij verkeerdelijk het ogenblik dat de Taliban ten
val kwam;
verzoeker kon evenmin vertellen wanneer hij Afghanistan verlaten had en legt
bijzonder beperkte verklaringen af omtrent zijn reisroute;
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verzoeker kon geen documenten voorleggen ter staving van zijn identiteit of
reisweg;
uit een grondige analyse van de actuele situatie in Afghanistan, bestaat er voor
burgers in de hoofdstad Kabul geen risico op ernstige schade in de zin van artikel
48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet.

1. Over de gegrondheid van de zaak.

1. Verzoeker werpt in eerste instantie op niet akkoord te kunnen gaan met de beslissing van de
Commissaris-generaal en de motivering ervan. De Commissaris-generaal zou onterecht
stellen dat verzoeker onvoldoende op de hoogte is van de activiteiten en het engagement van
zijn broer bij de Taliban en verzoeker meent dat het verwachtingspatroon van de
Commissaris-generaal overdreven is. De gebrekkige kennis van verzoeker zou deels
berusten op misverstanden en deels logisch te verklaren zijn. Op basis van zijn verklaringen
zou aan verzoeker de vluchtelingenstatus moeten toegekend worden. De administratieve
rechtshandeling is bijgevolg, aldus verzoeker, niet rationeel te verantwoorden. Vervolgens
stelt verzoeker dat de Commissaris-generaal niet op correcte wijze is nagegaan of
verzoekers asielmotieven kunnen aanvaard worden in het licht van de objectieve gegevens
over Afghanistan. Verzoeker vult dit aan met een theoretische uiteenzetting over de bewijslast
en een herhaling van de feiten.

2.1.2. De Raad stelt vast dat verzoeker zich in het verzoekschrift beperkt tot het herhalen van zijn
asielmotieven en het daaraan verbinden van denkbeeldige gevolgen. Verzoeker gaat hier
compleet voorbij aan de gedetailleerde argumentatie van de bestreden beslissing en weerlegt
deze op geen enkel moment. De motieven van de bestreden beslissing blijven dan ook
volledig overeind. Aangaande verzoekers asielrelaas, oordeelde de Commissaris-generaal
enerzijds dat verzoeker niet aannemelijk maakte dat zijn broer een door de Afghaanse
overheden gezocht Talibanlid zou zijn. Verzoeker kon namelijk niet voldoende gegevens
hieromtrent verstrekken. Zo wist hij weinig over hoe en waar zijn broer precies beïnvloed werd
door de Taliban en over de rol van zijn broer binnen de Taliban. Meer algemeen geldt
hetzelfde voor de organisatiestructuur van de Taliban en de groep waar zijn broer
beweerdelijk actief was. Gevraagd naar de oversten en medestrijders van zijn broer kon
verzoeker geen namen noemen. Hij noemde wel twee namen, namelijk G. en M., maar wist
niet of zijn broer hiermee in contact kwam. Tegelijkertijd concludeerde de
Commissaris-generaal dat verzoeker niet aannemelijk kon maken werkelijk gezocht te
worden door de Afghaanse overheden omwille van de activiteiten van zijn broer. Volstrekt
ongeloofwaardig is bovendien het gegeven dat verzoeker niet kon plaatsen sinds wanneer hij
gezocht werd door overheden en hij hieromtrent enkel, en pas na aandringen, een schatting
kon geven. Verzoeker kon ook niet aangeven door wie hij juist gezocht werd en stelde
expliciet dat men één keer naar hem gevraagd zou hebben bij een huiszoeking, dit nog voor
hij uit zijn land vertrokken zou zijn. Verzoeker beperkt de rechtvaardiging hiervan tot de
stelling dat hij nog te klein was, dat men hem wilde beschermen en dat het onmogelijk is om
meer informatie te verschaffen over wie hem zoekt. Bovendien bevestigt verzoeker in het
verzoekschrift nogmaals dat zijn broer wel degelijk contact had met de eerder genoemde G.
en M.. Dergelijke algemene vergoelijkingen zijn echter niet dienend om de concrete
vaststellingen van de Commissaris-generaal te weerleggen. De verklaringen van verzoeker
zijn terug te vinden in het gehoorverslag en kunnen niet ongedaan gemaakt worden door
post-factum verklaringen. Terecht wordt er door de Commissaris-generaal op basis van deze
vaststellingen geen geloof gehecht aan het relaas. Een geloofwaardig relaas is immers een
essentieel element in elke asielaanvraag. Van een asielzoeker mag worden verwacht dat hij
voor de diverse asielinstanties coherente, gedetailleerde en volledige verklaringen aflegt en
dat hij de feiten die de aanleiding vormen van zijn vlucht uit zijn land van herkomst op een
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zorgvuldige, nauwkeurige en geloofwaardige wijze weergeeft, zodat op grond hiervan kan
worden nagegaan of er aanwijzingen zijn om te besluiten tot het bestaan van een risico voor
vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie.

2.1.3. Wat betreft verzoekers nationaliteit, afkomst en reisweg dient te worden vastgesteld dat
verzoeker geen enkel document kon neerleggen betreffende zijn identiteit of reisweg. Het
ontbreken echter van ieder begin van bewijs omtrent de identiteit of nationaliteit of reisweg
houdt een negatieve indicatie met betrekking tot zijn asielrelaas in. Verzoeker bewijst ook zijn
reisweg niet. Hij toont niet aan wanneer hij het land verlaten heeft, noch wanneer hij in België
aankwam. Hij moet op zijn minst in het bezit geweest zijn van een vliegtuigticket, instapkaart
of bagageticket waaruit kan blijken met welke vlucht, wanneer en waar hij in Europa is
aangekomen. Hij kan geen enkel reisbescheiden voorleggen en maakt aldus op vrijwillige
wijze iedere controle van zijn reisweg onmogelijk. Hij legde bovendien zeer vage verklaringen
af over zijn reisweg terwijl er van hem, gelet op de indruk die dergelijke reizen maken, toch
kan verwacht worden meer te weten. Ook hier beperkt verzoeker zich in zijn verzoekschrift
tot het opwerpen van enkele algemene, niet onderbouwde vergoelijkingen en eigen meningen.
Dat het zou gaan om een misverstand is niet aannemelijk en blijkt ook niet uit het
gehoorverslag. Dat bepaalde hiaten in de kennis van verzoeker logisch zouden zijn is een
subjectieve interpretatie die niet kan gevolgd worden.

4. Uit het geheel van bovenvermelde elementen die steun vinden in het administratieve dossier,
die niet op aanvaardbare wijze worden weerlegd door de verzoekende partij, kon de
Commissaris-generaal op redelijke en afdoende wijze met draagkrachtige motieven en
verwijzend naar de juiste rechtsgrond, besluiten tot de ongeloofwaardigheid van het relaas
zodat de voorgewende vrees voor vervolging niet aannemelijk is.

2.1.5. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor
vervolging in de zin van artikel 1, A (2), van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, in
aanmerking worden genomen.

1. Verzoeker meent in ondergeschikte orde in aanmerking te komen voor de subsidiaire
beschermingsstatus vervat in artikel 48/4, §2 van de Vreemdelingenwet. Verzoeker verwijst in
dit verband enerzijds naar zijn asielrelaas en  anderzijds naar de algemene toestand in
Afghanistan.

2. Uit de stukken van het administratieve dossier kan worden opgemaakt dat verzoeker blijk
geeft van een behoorlijke geografische en maatschappelijke kennis over Afghanistan.
Verzoekers recente vertrek uit Afghanistan wordt door de bestreden beslissing overigens niet
in twijfel getrokken. Verzoeker is geboren in Kabul waar hij tot enige tijd voor zijn vertrek ook
gewoond heeft. Verzoeker is met zijn ouders teruggekeerd naar Maidan-Wardak, van waar
zijn ouders oorspronkelijk afkomstig zijn. De Raad stelt evenwel vast dat uit informatie
toegevoegd aan het administratieve dossier, blijkt dat de volledige provincie Maidan-Wardak,
waarvan verzoeker beweert recent afkomstig te zijn en alwaar zijn familie nog steeds verblijft,
is opgenomen in de lijst met onveilige gebieden van het UNHCR die werd opgesteld aan de
hand van zeer specifieke criteria. De Raad meent dan ook gezien verzoeker verklaarde dat
zijn familie nog steeds daar verblijft en dat er op basis van het administratieve dossier geen
redenen zijn om aan te nemen dat verzoekers familie niet uit de provincie Maidan-Wardak
afkomstig zou zijn en daar momenteel niet zou verblijven, verzoeker dan ook een reëel risico
loopt op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, §2, c) van de Wet van 15 december
1980 in geval van een terugkeer naar Afghanistan. Een vestigingalternatief binnen
Afghanistan, in casu Kabul, ligt immers moeilijk gelet op het feit dat de traditionele en
uitgebreide familie alsook de gemeenschapsbanden van clan en stam er de belangrijkste
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beschermingsmechanismen vormen voor het individu. Verzoeker komt bijgevolg in
aanmerking voor de subsidiaire beschermingsstatus.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij toegekend.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 18 september 2008 door:

mevr. A. VAN ISACKER,   wnd. voorzitter,
     rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. C. DIGNEF,   toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

 C. DIGNEF.  A. VAN ISACKER.


