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nr. 47 749 van 3 september 2010

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 3 juni 2010 heeft

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

4 mei 2010.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 7 juli 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 augustus 2010.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HENDRICKX, die loco advocaat K. COX verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché K. ALLYNS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De voornaamste gegevens van de zaak kunnen als volgt worden samengevat:

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

binnengekomen op 22 november 2005 en heeft zich op 16 maart 2010 een vijfde keer vluchteling

verklaard.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 24 maart

2010 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 28 april 2010.

1.3. Op 4 mei 2010 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 5 mei 2010 aangetekend verzonden.
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De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te bezitten en van origine Hazara te zijn. U woonde in het

district Daykundi (provincie Uruzgan). Dit district werd later door de regering van Karzai omgevormd tot

een provincie. In 2005 diende u Afghanistan te verlaten nadat u problemen kreeg met een aantal

personen uit uw regio. Op 23 november 2005 vroeg u een eerste maal asiel aan bij de Belgische

asielinstanties. De Dienst Vreemdelingenzaken verwierp uw asielaanvraag op 20 december 2005.

Het Commissariaat-generaal bevestigde deze weigeringsbeslissing op 21 februari 2006.

Op 18 april 2006 diende u een tweede asielaanvraag in die niet in overweging werd genomen door

de Dienst Vreemdelingenzaken.

Op 23 oktober 2006 vroeg u een derde maal asiel aan bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Op 31

januari 2007 werd er door het Commissariaat-generaal opnieuw een weigeringbeslissing genomen.

Op 28/04/2009 werd uw asielaanvraag in beroep geweigerd door de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen.

Op 24 december 2009 diende u een vierde asielaanvraag in, die niet in overweging werd genomen.

Op 16 maart 2010 diende u een vijfde asielaanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken.

Ter staving van uw asielrelaas en identiteit legt u als nieuw element een Afghaans paspoort voor

dat werd uitgereikt te Brussel op 15 mei 2009. U vreest voor uw leven in Afghanistan bij een

eventuele terugkeer.

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.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal uw asielrelaas reeds tot

twee maal toe als bedrieglijk beschouwde. Sterker nog, tijdens uw derde asielaanvraag werden er

ernstige twijfels geuit omtrent uw beweerde herkomst. Die beslissing werd in beroep bevestigd.

Het CGVS stelt vast dat het voorleggen van de nieuwe elementen niets afdoet van de

eerdere beoordeling van uw asielaanvraag. Er kan van uitgegaan worden dat u van Afghaanse afkomst

bent. Niettemin diende doorheen de eerdere asielprocedures te worden vastgesteld dat u geen enkel

zicht biedt op uw werkelijke achtergrond, profiel of verblijfplaatsen doorheen uw leven. Bijgevolg kan

evenmin uw nood aan bescherming correct worden ingeschat.

Bovendien heeft u dit paspoort verkregen louter op basis van persoonlijke verklaringen omtrent

uw herkomst en de getuigenis van twee personen die u in België leerde kennen (en waarvan u

aanvankelijk stelde dat u hun namen niet kende (CGVS p.2). Het door u aangebrachte nieuwe element

vermag bijgevolg niet de eerdere appreciatie, waarin u zowel de vluchtelingen- als de

subsidiaire beschermingsstatus werd geweigerd, te wijzigen. Geen van beide statussen kan u dan ook

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.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 52, 48/3 en 62 van de wet van 15

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering

van vreemdelingen (vreemdelingenwet), wijst verzoeker er in een eerste onderdeel op dat hij zijn

asielrelaas in het verleden al diverse malen heeft uiteengezet en dit relaas telkens een coherent verhaal

vormde. Hij meent dat uit zijn relaas wel degelijk blijkt dat hij een uitgebreide kennis heeft van de regio

waarvan hij afkomstig is, evenals van de situatie aldaar. Hij geeft details over de bevolkingsgroepen en

de politieke situatie dewelke er alleen maar op kunnen wijzen dat zijn verhaal correct en waarachtig is,

aldus verzoeker.

In een tweede onderdeel voert hij aan dat het thans door hem neergelegde Afghaanse paspoort een

bijkomende waarde verleent aan zijn asielrelaas en de geloofwaardigheid ervan ondersteunt. Verzoeker

meent dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zichzelf tegenspreekt

doordat enerzijds het paspoort wel aanvaard wordt als bewijs van zijn Afghaanse afkomst maar het

anderzijds niet aanvaard wordt als bewijs van zijn exacte afkomst en ter ondersteuning van zijn
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asielrelaas. Als men ervan uitgaat dat het paspoort de Afghaanse afkomst bewijst, moet men er volgens

verzoeker van uitgaan dat het paspoort in zijn geheel correct is en dient het dan ook aanvaard te

worden als bewijsmiddel ter ondersteuning van zijn asielrelaas.

2.2. Vooreerst ziet de Raad niet in hoe artikel 52 van de vreemdelingenwet zou kunnen geschonden

zijn, daar de bestreden beslissing niet werd genomen op basis van dit artikel maar wel op basis van

artikel 57/6 van de vreemdelingenwet dat aan de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen de bevoegdheid geeft om verzoeker de vluchtelingenstatus in de zin van artikel 48/3 en de

subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet toe te kennen of te

weigeren.

2.3. Verder wijst de Raad erop dat artikel 62 van de vreemdelingenwet tot doel heeft ten opzichte van

diegene die bij een bestuurshandeling betrokken is, een zodanig inzicht te verschaffen in de motieven

van de beslissing dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de

middelen die het recht verschaft. Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven van de

bestreden beslissing wel degelijk kent zodat het doel van de uitdrukkelijke motivering in casu is bereikt.

De Raad stelt dan ook vast dat verzoeker in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht

aanvoert.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus van 4 mei 2010 (CG nr. 0520190W), op motieven moet steunen

waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de

beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Het middel zal dan ook onder meer vanuit dit

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

2.4. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag verworpen omdat (i) het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zijn asielrelaas reeds tot twee maal toe

als bedrieglijk beschouwde en tijdens zijn derde asielaanvraag, beslissing die in beroep werd bevestigd,

zelfs sterke twijfels werden geuit omtrent zijn beweerde afkomst, (ii) het voorleggen van de nieuwe

elementen niets afdoet van de eerdere beoordeling van zijn asielaanvraag daar ervan kan worden

uitgegaan dat hij van Afghaanse afkomst is doch doorheen zijn eerdere asielaanvragen niettemin diende

te worden vastgesteld dat hij geen enkel zicht biedt op zijn werkelijke achtergrond, profiel of

verblijfplaatsen doorheen zijn leven zodat zijn nood aan bescherming niet kan worden ingeschat en (iii)

hij het door hem bijgebracht paspoort bovendien heeft verkregen louter op basis van persoonlijke

verklaringen omtrent zijn afkomst en de getuigenis van twee personen die hij in België leerde kennen en

waarvan hij aanvankelijk stelde dat hij hun namen niet kende.

2.5. De Raad stelt vast dat verzoeker zijn vijfde asielaanvraag steunt op dezelfde vluchtmotieven zoals

uiteengezet tijdens zijn eerdere asielaanvragen, motieven die telkenmale ongeloofwaardig werden

bevonden. Zo werd in ’s Raads arrest nr. 26 559 van 28 april 2009 vastgesteld dat verzoekers kennis

van zijn beweerde land van herkomst zelfs het elementaire niveau niet bereikte en werd geoordeeld dat

de kennis waarnaar gepeild werd in het gehoor van feitelijke en praktische aard was, en dermate voor

de hand liggend was dat het zelfs door een ongeschoold persoon met een geïsoleerd profiel zou kunnen

worden beantwoord, veronderstellend dat hij daadwerkelijk uit de streek in kwestie afkomstig is. De

Raad concludeerde dat, daar verzoeker basiskennis over het dagelijkse leven in zijn beweerde streek

van herkomst ontbeert, aan zijn verklaring vanaf zijn geboorte tot aan zijn vertrek in 2005 in het district

Nili, provincie Daikundi, Afghanistan gewoond te hebben, geen enkel geloof kan gehecht worden. De

Raad vervolgde: “Van een kandidaat-vluchteling mag redelijkerwijze 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 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, 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/haar om de nodige feiten en alle relevante

elementen aan te brengen aan de Commissarisgeneraal zodat deze kan beslissen over de

asielaanvraag. Hoger bleek dat verzoeker aan deze plicht verzaakte en daarentegen verkoos de

asielinstanties een fictieve leefwereld in Afghanistan van zijn geboorte tot zijn vertrek in 2005 voor te

schotelen, een houding die hij op tergende wijze volhoudt in zijn derde asielaanvraag en in voorliggend

beroep. Door zijn gedrag plaatste hij zowel de Commissaris-generaal als de Raad in de onmogelijkheid

om zich een correct beeld te vormen over zijn werkelijke verblijfplaats(en) voor zijn vertrek, zijn
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levensomstandigheden aldaar en de motieven van zijn vertrek. Door te verzaken aan zijn plicht tot

medewerking verhindert verzoeker dat er een correcte analyse gemaakt wordt van een eventuele

gegronde vrees op vervolging die hij mogelijks zou koesteren, of een reëel risico op ernstige schade die

hij mogelijks zou lopen.”

De Raad is niet bevoegd om naar aanleiding van de beoordeling van een vijfde asielaanvraag, de

beslissing met betrekking tot de eerdere asielaanvragen nogmaals te beoordelen in beroep. De Raad

heeft immers niet de bevoegdheid om opnieuw uitspraak te doen over elementen die reeds in

beslissingen met betrekking tot eerdere asielaanvragen werden beoordeeld en die, gelet op het feit dat

de desbetreffende beslissingen niet binnen de wettelijk bepaalde termijn werden aangevochten of een

beroep ertegen werd verworpen, als vaststaand moeten worden beschouwd, behoudens wanneer een

bewijselement wordt voorgelegd dat van aard is om op zekere wijze aan te tonen dat die eerdere

beslissingen anders zouden zijn geweest indien het bewijselement waarvan sprake ten tijde van die

eerdere beoordelingen zou hebben voorgelegen.

Ter staving van huidige asielaanvraag legt verzoeker een Afghaans paspoort voor dat werd uitgereikt te

Brussel op 15 mei 2009 in een poging alsnog zijn afkomst aan te tonen. Zoals terecht wordt geoordeeld

in de bestreden beslissing vermag dit stuk niet alsnog een ander licht te werpen op de eerdere

appreciatie van verzoekers asielaanvraag, temeer hij dit paspoort verkregen heeft louter op basis van

persoonlijke verklaringen omtrent zijn herkomst en de getuigenis van twee personen die hij in België

leerde kennen. Tijdens zijn gehoor voor het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen verklaarde verzoeker immers het volgende met betrekking tot zijn paspoort: “Zeg me eens

hoe je het paspoort bekwam? Van de ambassade van afghanistan Wat heb je moeten doen zodanig dat

het paspoort is uitgereikt? Heb 2 getuigen mee genomen Vertel maar, wie heb je meegenomen? Twee

afghaanse vrienden, ik kende hun naam niet Van beide getuigen kende u de naam niet? Die ken ik wel

maar dat ga ik niet zeggen Is dat familie van u? Nee gewoon kennis Wat hebben zij verklaard en wat

hebt u verklaard? Niets, gewoon een paspoort nodig voor de regularisatie en heb 2 vrienden

meegenomen Kwamen die mensen uit uw dorp, kan je daar iets meer over zeggen? Ik heb ze hier leren

kennen, ze hielpen me gewoon daarbij Welke vragen hebben ze u allemaal gesteld? Naam vader,

moeder, grootvader, nog een kopie genomen van de oranje kaart Zijn er nog andere vragen gesteld? In

verband met verblijfplaats Wat is er gevraagd? Van waar ik afkomstig ben, waar ik woonachtig was Nog

andere zaken? Nee Is het meteen uitgereikt toen je naar de ambassade ging? Ja De eerste maal dat je

ging en meteen gekregen? Ja” (administratief dossier, stuk 3, p. 2). Een op dergelijke wijze verkregen

paspoort kan de vaststellingen gedaan naar aanleiding van de vorige asielaanvragen, met name dat de

asielinstanties in de onmogelijkheid zijn geplaatst om een correct beeld te vormen over verzoekers

werkelijke verblijfplaats(en) voor zijn vertrek, zijn levensomstandigheden aldaar en de motieven van zijn

vertrek, niet alsnog in een ander daglicht plaatsen en kan bezwaarlijk worden aanvaard als bewijs van

de waarachtigheid van zijn vluchtrelaas.

2.6. Artikel 48/4, § 1 van de vreemdelingenwet bepaalt:

“De subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend aan de vreemdeling, die niet voor de

vluchtelingenstatus in aanmerking komt en die geen beroep kan doen op artikel 9ter, en ten aanzien van

wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst,

of in het geval van een staatloze, naar het land waar hij vroeger gewoonlijk verbleef, terugkeert, een

reëel risico zou lopen op ernstige schade zoals bepaald in paragraaf 2 en die zich niet onder de

bescherming van dat land kan of, wegens dat risico, wil stellen en niet onder de uitsluitingsgronden

zoals bepaald in artikel 55/4, valt.”

Artikel 48/4, § 1 van de vreemdelingenwet, dat de omzetting beoogt van artikel 2, e) van de richtlijn

2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen

van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming

behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming (Pb.L. 30 september 2004, afl. 304, 12) kent geen

internrechtelijke begripsomschrijving van het begrip “land van herkomst”. Een richtlijnconforme

interpretatie van dit begrip houdt in dat het moet worden begrepen in de zin van hetgeen is gedefinieerd

in de voornoemde richtlijn, met name als “het land of de landen van de nationaliteit of, voor staatlozen,

van de vroegere gewone verblijfplaats” (artikel 2, k) van de voornoemde richtlijn.

Uit het voorgaande volgt dat de nood aan bescherming geboden door artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet moet getoetst worden ten aanzien van het land of de landen van de nationaliteit van

de verzoekende partij of, voor staatlozen, van de vroegere gewone verblijfplaats. Deze vereiste vloeit
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voort uit de noodzaak om te beoordelen of de verzoeker de bescherming van dit land niet kan inroepen

of indien hij geldige redenen aanvoert om te weigeren er zich op te beroepen.

2.7. In casu blijkt uit de bestreden beslissing echter dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen in de onmogelijkheid verkeert 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 in gebreke

blijf een duidelijk beeld te schetsen van zijn verleden, zijn profiel en levensomstandigheden en zijn

mogelijke status (nationaliteit) elders. Het gegeven dat verzoeker thans een Afghaans paspoort voorlegt

neemt niet weg dat hij middels zijn verklaringen in zijn vorige asielaanvragen zijn afkomst uit

Afghanistan niet heeft aangetoond. De Raad wijst erop dat bij een jarenlang verblijf in het buitenland niet

valt uit te sluiten dat verzoeker in een derde land het staatsburgerschap heeft waardoor de noodzaak

aan het recht op subsidiaire bescherming zou wegvallen.

2.8. In acht genomen wat voorafgaat, kan verzoeker niet als vluchteling worden erkend in de zin van

artikel 48/3 van de vreemdelingenwet. Hij toont evenmin aan dat hij in aanmerking komt voor de

toepassing van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet met betrekking tot de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus.

Het enig middel is ongegrond.

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 geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drie september tweeduizend en tien door:

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

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER M.-C. GOETHALS


