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nr. 52 160 van 30 november 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 23 juli 2010 heeft

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

23 juni 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 29 september 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

5 november 2010.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. DEPOVERE, loco advocaat

D. VAN EENOO, en van attaché S. DUPONT, 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 1 juli 2009 en heeft zich dezelfde dag vluchteling verklaard.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoekers op 3

september 2009 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoekers werden gehoord op 14 april 2010 en 7 juni

2010.

1.3. Op 23 juni 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 23 juni 2010 aangetekend verzonden.
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De bestreden beslissing luidt als volgt:

“ A. Feitenrelaas

U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn in Nadirkhel (district

Paghman, provincie Kabul). Later verhuisde u naar Karimdad (district Nirkh, provincie Wardak) waar u

de laatste 10 jaar woonde. U bent Pashtou en soennitisch moslim. U bent tot de twaalfde klas naar

school geweest en startte nadien een medische opleiding aan de universiteit van Kabul, die u omwille

van uw problemen na drie jaar moest stop zetten. U bent ongehuwd en vader van een zoon Milat die op

8/02/2010 in Duitsland werd geboren. Uw zoon verblijft bij zijn moeder Fahria Kachevi, die Afghanistan

lang geleden heeft verlaten en de Duitse nationaliteit verworven heeft. Uw vriendin en uw zoon

verblijven in Duitsland. In 1996 werd u ook lid van de “National Unity Party of Afghanistan” die in 2000

een echte politieke partij werd. Uw problemen begonnen lang geleden toen u nog in Paghman woonde.

U had problemen met Abdera Rasul Sayaf, de leider van de Ittehad-e-Islami partij die u en uw familie

ervan beschuldigde samengewerkt te hebben met het communistisch regime. Jullie gronden werden

door hem afgepakt en jullie waren bang waardoor jullie naar Karimdad in Wardak verhuisden, waar

familieleden van uw moeder woonden die jullie konden beschermen. U vond er in 2007 werk bij MMC,

een buitenlandse organisatie voor gezondheidszorg, waar u instond voor de administratie. U werkte

vaak in Jalalabad, Kabul en soms ook in Herat. Drie jaar geleden werd uw broer Hamidullah vermoord.

U vermoedt dat Sayaf hierachter zit. U besloot om ander werk te zoeken dat dichter bij huis was en u

kon in 2008 bij DACAAR, eveneens een buitenlandse organisatie, aan de slag als chauffeur. U kreeg

een dreigbrief van de taliban die u waarschuwde om uw werk voor deze buitenlandse organisaties stop

te zetten en ook de dorpsbewoners waarschuwden u. In december 2009 stopte u met dit werk en bleef u

gewoon thuis. Uw ouders wilden hun enige zoon niet kwijt en besloten dat u het land moest verlaten. U

vluchtte in hamal 1388 (maart 2009) via Iran, Turkije en Italië naar België waar u op 1 juli 2009 asiel

aanvroeg.

Ter staving van uw asielrelaas legt u volgende documenten voor: een kopie van uw taskara,

een bevestigingsbrief van MMC, een bevestigingsbrief van DACAAR, uw werkkaart van DACAAR,

een dreigbrief van de taliban, een visitekaartje, een document van de National Unity Party of

Afghanistan, een internetartikel over een incident met Sayaf, en de enveloppe waarmee het document

van the National Unity Party of Afghanistan u vanuit Nederland werd opgestuurd.

B. Motivering

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

vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève niet aannemelijk heeft gemaakt.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat u effectief

recentelijk als chauffeur bij DACAAR gewerkt hebt. Zo verklaarde u dat u mensen moest ophalen aan

het kantoor in Ghazni-stad om ze vervolgens weg te voeren naar hun werkplaats in de bazar van

Qarabagh, een district in Ghazni. Hierbij is het zeer opmerkelijk dat u niet kan verduidelijken in welke

wijk dit kantoor gelegen is of welke weg u hiervoor diende te nemen (CGVS 07/06/2010 p.4). U verklaart

dat de wegen daar geen naam hebben en u legt uit dat men als naam voor een bepaalde weg de

plaatsnamen gebruikt van de plaatsen die door de weg met elkaar verbonden worden (CGVS

07/06/2010 p.4). Echter, bij de vraag welke weg u dan nam tussen het kantoor en de werkplaats gaf u

slechts een vaag antwoord, u stelde dat ze tussen andere districten en andere plaatsen in de provincie

loopt. Hierbij maakte u nog een opsomming van de grote wegen van Afghanistan, doch kunt u blijkbaar

amper zeggen welke weg u bijna dagelijks voor uw werk gebruikte (CGVS 07/06/2010 p.4). U verklaart

gedeeltelijk de weg Kabul-Kandahar genomen te hebben, maar kan niet verduidelijken welke andere

weg u nog nam. Op de vraag hoe het komt dat u dit niet weet, antwoordt u dat u die mensen enkel

moest ophalen en afzetten en daardoor niet wist waar die weg naartoe ging (CGVS 07/06/2010 p.4). Dit

is zeer merkwaardig, te meer u dit wel weet van andere wegen die u veel minder frequent diende te

gebruiken. Verder wist u niet waarvoor de afkorting DACAAR staat, u kon dit pas achterhalen door dit

later op te zoeken in uw documenten (CGVS 07/06/2010 p.5), noch wist u wie uw baas was in de

periode dat u er werkte (CGVS 14/04/2010 p.10). Deze vaagheden en onwetendheden zorgen ervoor

dat u het niet aannemelijk maakt dat u voor DACAAR gewerkt hebt en dat u omwille van deze

werkzaamheden bedreigd werd door de taliban.

Verder geeft u een korte weergave van de geschiedenis van Afghanistan wanneer u gevraagd

wordt naar de redenen waarom u uw land heeft verlaten, waarbij u zelfs terugkeert tot de tijd dat

president Amin aan de macht was (CGVS 14/04/2010 p.7). Deze problemen hebben echter betrekking

op alle Afghanen en staan los van uw persoonlijke vrees voor vervolging in Afghanistan. U

verklaart persoonlijke problemen gehad te hebben met Abdera Rasul Sayaf, die nog steeds een machtig

man is in Afghanistan (CGVS 14/04/2010 p.7). U verklaart dat deze man uw broer vermoord heeft

(CGVS 14/04/2010 p.7-8), later beweert u dat u denkt dat het zeker is dat deze man uw broer vermoord

heeft aangezien u niet kan zeggen dat de taliban dit zou gedaan hebben. De taliban sturen volgens u
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immers eerst waarschuwingen en pas als die waarschuwingen genegeerd worden, krijg je problemen

met hen. U blijkt dus louter daarom te vermoeden dat uw broer enkele jaren geleden door Sayaf of

diens commandanten vermoord werd en heeft geen enkele concrete aanwijzing dat uw broer effectief

door Sayaf of zijn handlangers vermoord werd. Bovendien is het dan op zijn minst merkwaardig te

noemen dat, gezien uw vrees voor Sayaf, u pas in hamal 1388 (maart-april 2009) besloot om het land te

verlaten na eerst nog diverse maanden voor hulporganisaties gewerkt te hebben, terwijl uw broer in

assad 1386 (juli 2007) gedood zou zijn (CGVS 14/04/2010 p.8). Op de vraag of u nog bedreigd werd

door Sayaf en zijn mensen, antwoordt u dat hij uw gronden heeft afgepakt en dat u 25 dagen werd

opgesloten in een cel (CGVS 14/04/2010 p.9). Die opsluiting dateert echter van 1373 (1994) en ook de

problemen in verband met uw grond dateren al van meer dan tien jaar geleden.

Evenmin kan u de status van subsidiaire bescherming worden toegekend gezien u er niet in slaagt

om duidelijkheid te scheppen over uw recente verblijfplaatsen, ondanks het feit dat u blijk gaf van een

goeie geografische kennis van het district Nirkh. U verklaart dat u recent uit Nirkh vertrokken bent, doch

kunt u weinig tot geen recente gebeurtenissen in dit district opsommen, waardoor u niet aantoont

werkelijk de laatste jaren nog in Nirkh te hebben verbleven. U noemt enkele algemeen gekende

incidenten in Kabul en wanneer nogmaals gevraagd wordt om incidenten in uw district op te sommen,

blijft u het antwoord schuldig (CGVS 14/04/2010 p.9-10). U verwees in het eerste gehoor enkel naar de

moord op uw broer, en naar een ontvoering van personeelsleden van DACAAR, die blijkbaar terug te

vinden is op de website van de ngo waardoor dit nieuws dus door eender wie te raadplegen is (CGVS

14/04/2010 p. 9-10). De aanslag op een commandant waarnaar u verwees vond blijkbaar in een ander

district namelijk Jalrez plaats. Over Nirkh kon u geen voorbeelden geven. Ook in het tweede gehoor

bleef u bij de vraag naar incidenten in Nirkh verwijzen naar zaken die gebeurd zijn in andere districten

en naar de algemene situatie. Ook beweert u verkeerdelijk dat er na een brandstichting vier jaar geleden

geen enkele school voor meisjes is in Nirkh (CGVS 07/06/2010 p.8). Nochtans blijkt uit de bijgevoegde

recente informatie dat er vijf meisjesscholen zijn in uw district en dat er ook nog drie meisjesscholen zijn

met enkele klassen voor jongens. U gaf wel voorbeelden van recente bouwprojecten in Maidan Shar

(dat zich in een ander district bevindt) maar in Nirkh kon u geen dergelijke voorbeelden geven. Verder is

het enigszins opvallend dat u beweert lid te zijn geweest van de partij Mili Yawale Ghond in Afghanistan,

en dit sinds 1996, maar dat u geen enkele naam kan geven van andere leden die in Afghanistan

verblijven (CGVS 07/06/2010 p.5). U noemt weliswaar de voorzitter Abdul Rashid Jalili , maar u

verklaarde eerder dat deze man al ten tijde van de mujahedin (1992-1996) Afghanistan verlaten had en

dat hij deze partij van in Nederland heeft opgericht (CGVS 14/04/2010 p. 5 en 07/06/2010 p.5). Verder

noemt u nog een zekere Masudi, die in Kabul verbleef, maar inmiddels overleden is en Soenna, die

eveneens in Nederland verblijft en minister van onderwijs was ten tijde van het regime van Amin (CGVS

07/06/2010 p.5). Wat bovendien zeer eigenaardig is, is dat u het regime van Amin en het communistisch

regime vaak als referentiepunten gebruikt, wat veel langer geleden is dan het taliban- regime of het

huidige regime van Karzai waar u zelden tot nooit naartoe verwijst. Deze onjuistheden en vaagheden

over recente veranderingen en over uw district zorgen ervoor dat u het niet aannemelijk heeft gemaakt

dat u recent afkomstig bent van Nirkh in Afghanistan, waardoor uw problemen daar nog minder

geloofwaardig worden bevonden.

Door het afleggen van ongeloofwaardige verklaringen inzake uw recent verblijf en recente afkomst

uit Afghanistan stelt u het CGVS in de onmogelijkheid zich een correct en duidelijk beeld te vormen van

uw profiel, uw verblijfplaats(en) van de voorbije jaren, uw eventuele verblijfsstatuut in derde landen of

de redenen waarom u deze plaats(en) verlaten heeft. Bijgevolg maakt u het de asielinstanties

onmogelijk om tot een correcte inschatting te komen van 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. Het feit echter dat u als asielzoeker geen reëel zicht biedt op

uw verblijfssituatie en uw eventuele problemen die daaruit voortvloeien, verhindert de asielinstanties

een juist beeld te vormen over uw werkelijke nood aan bescherming. Sinds decennia leven immers

miljoenen Afghanen buiten hun land van herkomst. Grote groepen Afghanen leven in de buurlanden Iran

en Pakistan, anderen hebben zich gevestigd in Tajikistan, Rusland, Dubai, India of elders in Afghanistan

en hebben er een reëel alternatief ontwikkeld. Voor de asielinstanties is het van belang om te

kunnen vaststellen of de betrokken kandidaat-vluchteling tot recent in Afghanistan woonde dan wel of hij

sinds lange tijd (of zelfs altijd) buiten dit land verbleef. 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 hemzelf en

zijn verleden, opdat de onderzoeker in de mogelijkheid wordt gesteld alle relevante feiten te

beoordelen. Indien doorheen het onderzoek van het dossier moet worden vastgesteld dat de kandidaat-

vluchteling sinds lang uit Afghanistan vertrokken is en of er mogelijks zelfs nooit heeft gewoond, en deze

persoon bovendien door het afleggen van bedrieglijke verklaringen over zijn verblijfplaatsen geen zicht
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biedt op zijn reële verblijfssituatie elders, is het voor de asielinstanties onmogelijk om een correct zicht

te krijgen op de werkelijke nood tot bescherming van deze persoon.

Ter staving van uw asielrelaas legt u volgende documenten voor: een kopie van uw taskara,

een bevestigingsbrief van MMC, een bevestigingsbrief van DACAAR, uw werkkaart van DACAAR,

een dreigbrief van de taliban, een visitekaartje, een document van de National Unity Party of

Afghanistan, een internetartikel over een incident met Sayaf, en de enveloppe waarmee het document

van de National Unity Party of Afghanistan u vanuit Nederland werd opgestuurd. Hierbij dient er eerst en

vooral opgemerkt te worden dat uw werkkaart van DACAAR een eerder amateuristisch karakter

vertoont: zo is ze niet recht uitgeknipt en staan er geen gegevens op van de organisatie, noch is er een

logo van de organisatie op terug te vinden. Ook de datum van uitgifte kan onmogelijk kloppen, hier

wordt immers 1992 vermeld als datum (“issue date”), terwijl uit uw verklaringen blijkt dat u pas in 2008

voor deze organisatie begon te werken (CGVS 14/04/2010 p.4 en CGVS 7/06/2010 p.4). Uw uitleg

hiervoor is dat deze werkkaarten reeds in 1992 werden gedrukt en aan tijdelijke werknemers bezorgd

werden (CGVS 7/06/2010 p.9). Deze uitleg is allerminst plausibel, gezien het vooreerst onlogisch is dat

men dergelijke kaart nog 16 jaar later (in 2008) zou uitreiken en het niet gaat om een voorgedrukte kaart

die nadien werd aangevuld. Over de bevestigingsbrief van DACAAR blijft u ook onduidelijk. Zo verklaart

u dat het hier een kleurenkopie betreft die werd ingescand en doorgemaild naar uw persoon, doch weet

u niet waar het origineel zich bevindt (CGVS 07/06/2010 p.8), wat toch zeer bevreemdend is. De

voorgelegde taskara dient hoogstens als bewijs van uw Afghaanse nationaliteit, die hier niet ter

discussie staat maar is geen voldoende bewijs van uw recente aanwezigheid in het district Nirkh in de

provincie Wardak. Uit aan het administratieve dossier bijgevoegde informatie blijkt dat corruptie bij het

verkrijgen van civiele documenten (waaronder reis- en identiteitsdocumenten) in Afghanistan

wijdverbreid is. Documenten kunnen in de praktijk op niet-reguliere wijze worden verkregen.

Geboorteakten, overlijdensakten, huwelijksakten, identiteitskaarten, paspoorten, arrestatiebevelen en

schooldiploma’s zijn vrij eenvoudig en tegen relatief lage prijzen te koop in Afghanistan, maar ook op de

zwarte markt van Peshawar in Pakistan. Vooral in de grensstreek met Pakistan zijn veel valse taskara’s

in omloop. Veel valse Afghaanse documenten zijn, ook na gedegen onderzoek door Afghaanse

deskundigen, niet van authentieke documenten te onderscheiden. Afghaanse documenten hebben

derhalve slechts een zeer beperkte waarde bij het vaststellen van de identiteit van een Afghaanse

asielzoeker. Uw documenten kunnen de eerdere bevindingen van het CGVS niet wijzigen, waardoor de

vluchtelingenstatus of subsidiaire beschermingsstatus u niet kunnen 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 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 (vreemdelingenwet), artikel 1A (2) van het Internationaal Verdrag betreffende de

status van vluchtelingen dd. 28/07/1951, artikel 1(2) van het Protocol betreffende de status van

vluchtelingen dd. 31/01/1967 en de materiële motiveringsplicht, voert verzoeker aan dat er met een

simpel telefoontje dan wel met elektronisch e-mailverkeer naar de organisatie DACAAR kon gecheckt

worden of hij effectief in het jaar 2008 voor deze organisatie heeft gewerkt als chauffeur, hetgeen werd

nagelaten, terwijl hij als bewijs hiervoor een werkkaart en een bevestigingsbrief heeft ingediend.

Verzoeker vervolgt dat over het werk bij de organisatie MMC met geen woord wordt gerept ondanks hij

ook daarvan een bevestigingsbrief heeft neergelegd. Als begin van bewijs voor de moord op zijn broer

heeft hij een internetartikel ingediend waaruit blijkt dat deze persoon nog altijd een machtig man is in

Afghanistan. Verzoeker stelt dat hij zijn volledige medewerking heeft verleend aan de asielinstanties

door alle feiten waarover hij kennis heeft, vanaf het eerste interview te hebben vermeld.

In een tweede onderdeel met betrekking tot de weigering van de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus stelt verzoeker dat tegenpartij onvoldoende motiveert waarom hem de subsidiaire

bescherming wordt geweigerd. Verzoeker gaat niet akkoord met het oordeel dat hij zijn “recent verblijf”

in Afghanistan niet kan aantonen. Hij betoogt dat het recent verblijf op zich geen voorwaarde is die

vervuld moet worden voordat iemand als vluchteling kan worden erkend. Verzoeker wijst erop dat

tegenpartij zelf bevestigt dat hij enige toelichting kon geven over zijn district en tegenpartij zijn identiteit

alsook zijn nationaliteit niet betwist.
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Ter terechtzitting legt verzoeker vier kleurenfotokopieën neer waarmee hij wil aantonen ook bezig te zijn

met film.

2.2. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag geweigerd omdat de vaagheden

en onwetendheden ervoor zorgen dat hij het niet aannemelijk maakt dat hij voor DACAAR heeft gewerkt

en hij omwille van deze werkzaamheden door de Taliban werd bedreigd, hij geen enkele concrete

aanwijzing heeft dat zijn broer effectief door S. of zijn handlangers werd vermoord, en evenmin de status

van subsidiaire bescherming kan worden toegekend gezien hij er niet in slaagt duidelijkheid te scheppen

over zijn recente verblijfplaatsen, ondanks het feit dat hij blijk gaf van een goede geografische kennis

over het district Nirkh.

2.3. De Raad beschikt inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen over volheid van rechtsmacht, dit wil zeggen dat hij het geschil in zijn geheel aan een nieuw

onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de grond van

het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95). Door de devolutieve kracht

van het beroep is de hele zaak op de Raad overgegaan met al de feitelijke en juridische vragen die

daarmee samenhangen. In het kader van zijn declaratieve opdracht, namelijk het al dan niet erkennen

van de hoedanigheid van vluchteling en het al dan niet toekennen van het subsidiaire

beschermingsstatuut, aan de hand van alle elementen van het dossier, herneemt hij de zaak volledig

ongeacht het motief waarop de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

bestreden beslissing heeft gesteund.

2.4. 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.

2.5. De Raad stelt vast dat verzoeker zijn tewerkstelling voor DACAAR staaft met een bevestigingsbrief

en een “originele werkkaart”. Niettegenstaande het Commissariaat-generaal, blijkens het administratief

dossier, geen enkele poging heeft ondernomen om contact op te nemen met deze organisatie is de

Raad van oordeel, na lezing van de gehoorverslagen, dat geen geloof kan worden gehecht aan

verzoekers tewerkstelling bij DACAAR (juli 2008 tot 30 december 2008) en MMC (10 februari 2007 tot

21 mei 2008) (gehoorverslag, p. 4) en zijn voorgehouden vervolgingsfeiten.

Immers, verzoeker beweert dat hij als chauffeur bij DACAAR tewerkgesteld was en om die reden door

de Taliban werd geviseerd, zodat van hem kan verwacht worden dat hij een basiskennis heeft over die

organisatie en zijn werkzaamheden. Uit het gehoorverslag en de bestreden beslissing blijkt dat

verzoeker niet weet waar de afkorting DACAAR voor staat, noch wie, in de periode dat hij daar

tewerkgesteld was, zijn baas zou zijn geweest. Voorts slaagt hij er niet in op een duidelijke en precieze

manier aan te geven welke weg hij bijna dagelijks gebruikte voor zijn werk, en dit terwijl hij mensen

moest ophalen aan het kantoor in Qazni-stad om ze vervolgen weg te voeren naar hun werkplaats in de

bazar van Qarabagh, noch kon hij verduidelijken in welke wijk het kantoor gelegen is. Voor iemand die

vijf maanden chauffeur is geweest voor deze organisatie is dit niet aannemelijk. Waar verzoeker ter

staving van zijn tewerkstelling een bevestigingsbrief van DACAAR indient en een werkkaart, stelt de

commissaris-generaal in de bestreden beslissing vast dat deze werkkaart een eerder amateuristisch
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karakter vertoont – ze is niet recht uitgeknipt en er staan geen gegevens op van de organisatie, noch

een logo - en de datum van uitgifte onmogelijk kan kloppen, vermits op de kaart 1992 vermeld staat

terwijl verzoeker pas in juli 2008 bij DACAAR zou zijn gaan werken. Wat de bevestigingsbrief betreft

merkt de Raad op dat dit een kleurenkopie betreft en verzoeker niet weet waar het origineel zich

bevindt. De Raad stelt vast dat verzoeker deze motieven van de bestreden beslissing op geen enkel

wijze betwist in het verzoekschrift. Deze motieven, die steun vinden in het administratief dossier, blijven

dan ook onverminderd overeind en worden door de Raad tot de zijne gemaakt. Gelet op deze

vaststelling maakt verzoeker ook niet aannemelijk dat hij door de Taliban omwille van zijn tewerkstelling

bij DACAAR zou zijn geviseerd. De kopie van de dreigbrief van de Taliban wordt derhalve niet in

aanmerking genomen vermits aan documenten slechts objectieve bewijswaarde kan worden toegekend

ter staving van een waarachtig en geloofwaardig relaas, wat in casu niet het geval is.

2.6. Wat betreft verzoekers tewerkstelling voor MMC merkt de Raad vooreerst op dat verzoeker tijdens

het gehoor van 14 april 2010 in de Engelse taal preciseert dat hij “bij MMC begon (…) (op) 10/02/2007

tot 21/05/2008 en bij Dacaar begon (…) in juli 2008 tot 30/12/2008”. Voorts vermeld hij dat “MMC (…)

een organisatie (was) voor gezondheidszorg”, hij “daar werkte als je brieven naar het ministerie van

gezondheid moet brengen of ander administratief werk, je moet ze daar naartoe brengen en terug” en

dat hij in Jalalabad werkte in het hoofdkantoor, in de provincie Kabul en voor hen soms ook in de

provincie Herat werkte. Verzoeker kan de Raad niet overtuigen. Niet alleen vermeldt hij de data van zijn

tewerkstelling in de Gregoriaanse kalender, van iemand die meer dan een jaar bij MMC heeft gewerkt

kan verwacht worden dat hij een coherente beschrijving kan geven van zijn werkzaamheden, temeer hij

blijkens het attest van MMC “liaison officer” zou zijn geweest en hij 12 jaar heeft gestudeerd waarvan 3

jaar aan de universiteit van Kabul aan de faculteit geneeskunde. De Raad merkt op dat uit de lezing van

het gehoorverslag van 14 april 2010 en 7 juni 2010 blijkt dat verzoeker wel weet dat MMC een

Afghaanse organisatie zou zijn en gesteund is door de Noren doch dat deze vaststelling niet afdoende is

om aan te tonen dat verzoeker voor deze organisatie heeft gewerkt. Gelet op de wijze waarop verzoeker

zijn tewerkstelling bij MMC beschrijft en hij de data van zijn tewerkstelling in de Gregoriaanse kalender

geeft hecht de Raad geen geloof aan deze bewering, zodat ook het attest niet kan worden

aangenomen. Zoals reeds gesteld kan documenten slechts objectieve bewijswaarde worden toegekend

ter ondersteuning van een waarachtig relaas, wat in casu niet het geval is. Dit oordeel wordt verder

ondersteunt door de vaststelling dat verzoeker tijdens het eerste gehoor stelt dat hij tewerkgesteld was

bij MMC toen zijn broer werd vermoord en deze werkplaats verliet om dichter bij huis te zijn (gehoor I, p.

8) terwijl hij tijdens het tweede gehoor aanvankelijk verklaart dat hij in de periode dat zijn broer werd

vermoord in de apotheek van zijn broer werkte (gehoor II, p. 7). Dergelijke tegenstrijdigheid zet

verzoekers beweringen verder op de helling vermits hij toch met zekerheid moet kunnen aangeven of hij

al dan niet bij zijn broer tewerkgesteld was op het ogenblik dat deze laatste werd vermoord en of dat hij

al dan niet MMC zou hebben verlaten om dichter bij huis te zijn na de moord op zijn broer. Gelet op

deze vaststellingen samen maakt verzoeker ook zijn tewerkstelling bij MMC niet aannemelijk.

2.7. Voorts blijkt uit het administratief dossier en de bestreden beslissing dat verzoeker verklaart

persoonlijke problemen te hebben gehad met A.R.S., die nog steeds een machtig man is in Afghanistan.

In de bestreden beslissing wordt gesteld dat verzoeker geen enkele concrete aanwijzing heeft dat zijn

broer enkele jaren geleden door A.R.S. of zijn handlangers zou zijn vermoord (assad 1386), het op zijn

minst merkwaardig is dat hij gezien zijn vrees voor A.R.S. hij pas in hamal 1388 (maart-april 2009)

besloot om het land te verlaten, en zijn persoonlijke problemen met A.R.S. dateren van meer dan tien

jaar geleden. Verzoeker onderneemt geen enkele poging om deze motieven concreet te betwisten of te

weerleggen. De motivering dienaangaande blijft dan ook staande en wordt beschouwd als zijnde hier

hernomen.

2.8. Omtrent verzoekers afkomst uit Afghanistan dient te worden opgemerkt dat hij geen klaarheid

schept over zijn verblijf in Afghanistan of elders. De Raad stelt vooreerst vast dat verzoeker enkel een

kopie indient van een taskara ter ondersteuning van zijn identiteit en nationaliteit. Gelet op de informatie

toegevoegd aan het administratief dossier, waaruit blijkt dat civiele documenten, waaronder reis- en

identiteitsdocumenten op niet reguliere wijze kunnen worden verkregen, is de Raad van oordeel dat

verzoekers kopie van een taskara slechts een beperkte bewijswaarde heeft, temeer niet valt in te zien

waarom verzoeker geen origineel indient of niet in het bezit blijkt te zijn van zijn origineel rijbewijs die hij

in Afghanistan wel in het bezit had (gehoor II, p. 9).

Niettegenstaande verzoeker blijk geeft van goede geografische kennis van het district Nirkh, het district

waarvan hij afkomstig zou zijn, wijst de Raad erop dat in de bestreden beslissing, op grond van

verzoekers verklaringen, vastgesteld wordt dat hij weinig of geen recente gebeurtenissen in dit district
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kan opsommen, hij ook verkeerdelijk beweert dat er geen enkele school voor meisjes is, en geen enkel

voorbeeld kon geven van nieuwe bouwprojecten in zijn eigen district, vaststellingen die door verzoeker

niet worden betwist. Voorts beweert hij lid te zijn van de partij Mile Yawale Ghond in Afghanistan, en dit

sinds 1996, maar kan hij geen enkele naam geven van andere leden die in Afghanistan verblijven, ook

deze vaststelling wordt niet betwist. Vermits verzoeker zijn betrokkenheid met de partij in Afghanistan

niet aantoont middels pertinente en geloofwaardige verklaringen wordt aan de inhoud van het document

van “The National Unity Party of Afghanistan”, opgemaakt door Dr.Jalili op 4 januari 2010 in Nederland,

geen objectieve bewijswaarde toegekend. Tot slot wordt erop gewezen dat verzoeker het regime van

Amin en het communistisch regime gebruikt als referentiepunten. Deze motieven, die steun vinden in

het administratief dossier, blijven dan ook onverminderd overeind en worden door de Raad tot de zijne

gemaakt. De Raad is dan ook van oordeel dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat hij de laatste jaren

in Nirkh verbleef.

2.9. De Raad benadrukt voorts dat de vaststelling dat verzoeker niet recent uit Afghanistan afkomstig is

op zich geen reden is om hem het statuut van vluchteling of subsidiair beschermde te ontzeggen, doch

het feit dat hij als asielzoeker geen reëel zicht biedt op zijn verblijfsituatie verhindert een juist beeld te

vormen over zijn werkelijke nood aan bescherming.

In casu blijkt immers uit de bestreden beslissing 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

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

mogelijke status (nationaliteit) elders. Concreet wordt vastgesteld dat verzoeker, in tegenstelling tot wat

hij beweert, zijn identiteit en nationaliteit niet aantoont met officiële documenten terwijl hij daartoe in de

mogelijkheid is (originele taskara, origineel rijbewijs), hij zijn tewerkstelling in Afghanistan voor MMC en

DACAAR niet aannemelijk maakt, hij weliswaar geografische kennis heeft doch geen benul heeft van

gebeurtenissen in zijn beweerde district van afkomst, hij niet op de hoogte is van meisjesscholen en

geen nieuwe bouwprojecten kan opgeven, zodat hij zijn afkomst uit Nirkh niet aantoont, hij zijn politieke

betrokkenheid niet aantoont en geen geloof kan worden gehecht aan zijn gegronde vrees voor

vervolging vanwege de Taliban. In de marge wijst de Raad erop dat het merkwaardig is dat verzoeker

doorheen zijn verklaringen voor het Commissariaat-generaal soms de Gregoriaanse kalender gebruikt,

hij vader is van een kind in Duitsland met een Afghaans/Duitse vrouw die hij kent uit Afghanistan en

ontmoet zou hebben tijdens zijn vlucht in Turkije, en het document ter staving van zijn politieke

betrokkenheid afkomstig is van de partij uit Nederland en van de aldaar sinds jaren verblijvende

voorzitter. De Raad wijst erop dat verzoeker zijn afkomst uit Afghanistan niet aannemelijk maakt en 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 (RvS, nr. 202.357 van 25 maart 2010; RvS, nr. 202.487 van 29 maart 2010). Tot slot wijst de

Raad er nog op dat ook zonder de noodzaak van het bewijs van individuele dreiging de aanvrager van

de subsidiaire bescherming enig verband met zijn concrete toestand aannemelijk moet kunnen maken.

Met een ongeloofwaardig relaas en vage en ongeloofwaardige verklaringen en zonder objectief bewijs

van de voorgehouden identiteit, nationaliteit en afkomst, maakt de verzoekende partij zelf het bewijs van

dergelijk verband onmogelijk.

Waar verzoeker nog stelt dat internationale bescherming niet mag onthouden worden op grond van een

binnenlands vluchtalternatief wijst de Raad erop dat dit geen motief is van de bestreden beslissing. De

subsidiaire bescherming wordt niet toegekend omdat verzoeker geen duidelijkheid schept over zijn

verleden, zijn profiel en levensomstandigheden en zijn mogelijke status elders.

In de mate dat verzoeker door het voorleggen van kleurenkopieën nog wil aantonen dat hij betrokken is

bij de film en daardoor een gegronde vrees voor vervolging zou kennen of een reëel risico op ernstige

schade is de Raad van oordeel dat vier kleurenkopieën, zonder dat daarbij enige concrete duiding wordt

gegeven, bezwaarlijk kunnen aangenomen worden als bewijs voor een gegronde vrees.

2.10. In acht genomen wat vooraf gaat is de Raad van oordeel 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.

Er worden geen gegronde middelen aangevoerd.
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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 dertig november 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


