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nr. 53 078 van 14 december 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 mei 2010 heeft

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

1 april 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 oktober 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

19 november 2010.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat I. VAN ISTERDAEL, die verschijnt voor de verzoekende partij,

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 3 december 2008 en heeft zich dezelfde dag een eerste keer vluchteling verklaard.

Op 5 maart 2009 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een beslissing

tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. In beroep

tegen deze beslissing werd bij arrest nr. 28 585 van 11 juni 2009 van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen het vluchtelingenstatuut en de subsidiaire bescherming geweigerd.

1.2. Verzoeker keerde niet terug naar zijn land van herkomst en verklaarde zich een tweede keer

vluchteling op 9 juli 2009.

1.3. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 19

augustus 2009 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgedragen aan het Commissariaat-generaal
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voor de vluchtelingen en de staatlozen. Op 18 februari 2010 werd aan verzoeker een aangetekend

schrijven verstuurd waarbij hij werd uitgenodigd voor een gehoor op 11 maart 2010. Verzoeker gaf geen

gehoor aan deze oproeping.

1.4. Op 1 april 2010 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen met

toepassing van artikel 57/10 van de voormelde wet van 15 december 1980 de beslissing tot weigering

van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing werd

op 2 april 2010 aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“Zoals ik hiertoe gemachtigd ben door artikel 57/10 van de Vreemdelingenwet, weiger ik u

de hoedanigheid van vluchteling of de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen. U hebt namelijk

geen gevolg gegeven aan mijn aangetekend schrijven dat naar uw gekozen woonplaats werd gestuurd

en u op 11 maart 2010 opriep, en u hebt mij geen geldige reden meegedeeld ter rechtvaardiging van

uw afwezigheid binnen een termijn van 15 dagen na de in de oproeping vastgestelde datum voor

gehoor.

Zo maakt u het mij onmogelijk te oordelen of er, wat u betreft, sprake is van een gegronde vrees

voor vervolging in de zin van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 of van een reëel risico op

ernstige schade zoals dit werd gedefinieerd in het kader van de subsidiaire bescherming. Bovendien

geeft uw gedrag blijk van een gebrek aan medewerking in de asielprocedure, wat onverenigbaar is met

het bestaan, wat u betreft, van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van voormeld Verdrag of

van een reëel risico op ernstige schade zoals dit werd gedefinieerd in het kader van de

subsidiaire bescherming, en met de plicht van de asielzoeker om zijn medewerking te verlenen aan de

overheid die over zijn verzoek moet beslissen.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een eerste middel, afgeleid uit de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, voert verzoeker

aangaande de weigering van de hoedanigheid als vluchteling aan dat hij tot zijn grote verbazing bij het

OCMW vernam dat hij een negatieve beslissing van het Commissariaat-generaal had gekregen.

Verzoeker stelt dat de commissaris-generaal hem niet correct heeft opgeroepen daar zowel de brief met

convocatie als de kennisgeving van de beslissing werden verstuurd naar het adres te Dambruggestraat

102 in plaats van naar het adres te Dambruggestraat 307 waar hij verblijft. Verzoeker verwijt de

commissaris-generaal geen onderzoek te hebben gedaan naar het adres waardoor hij zijn verdediging

niet op zich heeft kunnen nemen alsook de kans verloor om zijn asielverhaal nader toe te lichten,

medewerking waartoe hij wel degelijk bereid was indien hij correct was opgeroepen. Gezien zijn

afwezigheid op het gehoor omdat hij niet werd opgeroepen, had verzoeker vanzelfsprekend ook niet de

mogelijkheid om de commissaris-generaal in kennis te stellen van de reden van zijn afwezigheid.

2.2. In een tweede middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 48/2 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), voert verzoeker aan dat de weigering van het subsidiaire

beschermingsstatuut nergens wordt gemotiveerd, noch in rechte noch in feite. Onder verwijzing naar

artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele

vrijheden (EVRM) en een reisadvies voor Afghanistan van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse

Zaken, poneert verzoeker dat hij het gevaar loopt ontvoerd, mishandeld en zelfs vermoord te worden, en

dat zijn veiligheid op geen enkel moment kan worden gegarandeerd.

Bij het verzoekschrift worden volgende documenten gevoegd: een fotokopie van een Belgisch attest van

immatriculatie en een reisadvies ‘Afghanistan’ van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

2.3. Waar verzoeker aanvoert dat hij sinds 6 januari 2010 woonachtig is op het adres te Antwerpen,

Dambruggestraat 307, hij zich op 11 april 2010 aanmeldde bij het OCMW voor financiële steun en deze

instantie hem meldde dat er op 2 april 2010 een negatieve beslissing van het Commissariaat-generaal is

tussengekomen, hij tot zijn grote verbazing vaststelde dus niet te zijn opgeroepen voor een gehoor

teneinde zichzelf te kunnen verdedigen, de commissaris-generaal hem inderdaad niet correct heeft

opgroepen door zowel de brief met convocatie op 11 maart 2010 als de kennisgeving van de beslissing

te versturen naar het adres te Dambruggestraat 102 in plaats van naar het adres te Dambruggestraat

307, beide brieven om deze reden dan ook terugkeerden, nazicht leert dat het adres Dambruggestraat

102 een winkel betreft, de commissaris-generaal het zorgvuldigheidsbeginsel heeft geschonden omdat
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hij als overheidsinstantie zou moeten weten dat wanneer een brief terugkeert er een fout geslopen is in

het adres en hij het adres van verzoeker niet heeft nagekeken, verzoeker hierdoor zijn verdediging niet

op zich kunnen nemen heeft en alle kans verliest om zijn asielverhaal nader toe te lichten, hij wel

degelijk had meegewerkt aan de asielprocedure indien hij correct was opgeroepen en kennis had

kunnen nemen van de datum van het gehoor, en hij vanzelfsprekend ook niet de mogelijkheid heeft

gehad om het Commissariaat-generaal in kennis te stellen van de reden van zijn afwezigheid aangezien

hij nooit werd opgeroepen op het adres waar hij verblijft, stelt de Raad vast dat uit het administratief

dossier blijkt dat een aangetekend schrijven werd gericht aan verzoeker op 18 februari 2010 teneinde

hem op te roepen voor een gehoor op 11 maart 2010. Deze oproeping werd aangetekend verstuurd op

naam van verzoeker naar het adres “Dambruggestraat, 102/1er, 2060 Antwerpen” (adm. doss. 2e AA:

stuk 5), dit is de laatste door verzoeker gekozen woonplaats (adm. doss. 2e AA: stuk 6). Uit de

teruggekeerde enveloppe van de verzending blijkt dat de postbode heeft aangemerkt dat het adres

onjuist is. Waar verzoeker de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel aanvoert omdat de

commissaris-generaal het adres niet heeft nagekeken en hij bij nazicht had gemerkt dat het adres

Dambruggestraat 102 een winkel betreft, werpt de verwerende partij in zijn nota terecht op dat het niet

aan de commissaris-generaal toekomt om een eventuele fout, vergetelheid of vergissing van de

asielzoeker recht te zetten, noch op zoek te gaan naar het correcte adres van de asielzoeker en dat de

verantwoordelijkheid om het correct meedelen van zijn gekozen woonplaats volledig bij de asielzoeker

ligt. De Raad besluit dat de commissaris-generaal, op grond van artikel 57/10 van de vreemdelingenwet,

de bestreden beslissing kon nemen, vermits de oproeping correct is verstuurd naar de door verzoeker

gekozen woonplaats en hij zich niet heeft aangemeld op de in de oproeping vastgestelde datum, en dat

zowel de weigering van de vluchtelingenstatus als de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus

dan ook afdoende werd gemotiveerd. De schending van de motiveringsplicht en het

zorgvuldigheidsbeginsel kan dan ook niet dienstig worden aangevoerd.

2.4. 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.

2.5. De bewijslast berust in beginsel bij de kandidaat-vluchteling die in de mate van het mogelijke

elementen dient aan te brengen ter staving van zijn relaas en bij het ontbreken van dergelijke

elementen, hiervoor een aannemelijke verklaring dient te geven. Het is vervolgens de taak van de

persoon die de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling moet onderzoeken om de waarde van de

bewijselementen en de geloofwaardigheid van de verklaringen van verzoeker te beoordelen. De

verklaringen van de kandidaat-vluchteling 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 verklaringen moeten plausibel zijn en

niet in strijd met algemeen bekende feiten. De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen

worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige

verklaringen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden verleend indien alle elementen werden

onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, 54).

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dient een beslissing te nemen die op afdoende wijze

gemotiveerd is en geeft daarbij aan waarom een kandidaat-vluchteling (niet) beantwoordt aan de

erkenningscriteria van artikel 48/3 en artikel 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). Hij dient daarbij niet noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn (RvS 19

mei 1993, nr. 43 027) en het is niet de taak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zelf de

lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 26 oktober 2004, nr. 136 692).

2.6. Uit de elementen van het administratief dossier en het verzoekschrift blijkt dat verzoeker, van

Tadjiekse origine, en afkomstig uit Afghanistan om volgende redenen zijn land is ontvlucht: op ongeveer
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tweejarige leeftijd reisde verzoeker met zijn familie omwille van de oorlog tussen Ahmad Massoud en de

Taliban naar Iran waar hij via een “groene kaart” verblijfsrecht kreeg. Hij studeerde daar af en op

24/05/1386 (Westerse kalender 15 augustus 2007) werd zijn diploma van middelbare school uitgereikt.

Hij zou in Iran niet hebben kunnen deelnemen aan het toelatingsexamen voor universitaire studies

omwille van zijn Afghaanse nationaliteit. Daarom besloot zijn familie terug te keren naar Afghanistan

waar hij wilde gaan studeren aan de Universiteit van Kaboel waar een neef werkte. In Herat zou de

familie echter problemen hebben gekend in de zevende maand van 1387 (Westerse kalender

september – oktober 2008). Verzoekers broer werd ontvoerd en gedood. De ontvoerders eisten geld

van zijn vader anders zou verzoeker hetzelfde overkomen. Hij werd uiteindelijk ook ontvoerd en

vastgeknoopt in een opslagplaats maar kon dezelfde dag ontsnappen. Daarna besloot zijn vader hem

naar het buitenland te sturen zodat verzoeker de kans zou krijgen verder te studeren. Zijn familie trok

omwille van de problemen eerst naar Kaboel en nadien naar Iran waar ze nu nog verblijven. Verzoeker

reisde vanuit Herat met een smokkelaar via Turkije naar West-Europa.

Verzoekers eerste asielaanvraag werd door de commissaris-generaal op 5 maart 2009 verworpen

omwille van een ongeloofwaardig relaas en ook in beroep tegen deze beslissing werden hem bij arrest

nr. 28 585 van 11 juni 2009 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de vluchtelingenstatus en de

subsidiaire beschermingsstatus geweigerd. Uit voornoemd arrest blijkt dat (i) verzoekers kennis

aangaande Afghanistan, en meerbepaald de regio Herat, beperkt was waardoor zijn herkomst

geenszins geloofwaardig is, (ii) hij in de vragenlijst voor de Dienst Vreemdelingenzaken geen melding

maakte van het feit dat hij ontvoerd werd, nochtans een essentieel element in zijn vluchtverhaal, (iii) hij

vanuit Iran tot driemaal toe terugkeerde naar Afghanistan waarbij hij de laatste keer voor een langere

periode in zijn geboorteland zou verbleven hebben zodat er van verzoeker kan verwacht worden dat hij

kan antwoorden op eenvoudige vragen met betrekking tot zijn streek en land van herkomst, (iv)

verzoeker als Afghaanse vluchteling samen met zijn ouders en overige familieleden in Iran heeft

gewoond zodat er redelijkerwijze kan worden aangenomen dat hij via overlevering eveneens op de

hoogte werd gesteld van een aantal essentiële zaken met betrekking tot zijn geboorteland zoals het

district waarin hij werd geboren of omtrent de exacte reden waarom zijn familie destijds Afghanistan

heeft moeten verlaten, (v) het diploma dat door verzoeker werd neergelegd ‘Teheran’ vermeldt als zijn

geboorteplaats, wat de vaststellingen omtrent de ongeloofwaardige verklaringen van verzoekers

afkomst uit Afghanistan bevestigt en zijn verweer hieromtrent niet afdoende is, (vi) hij tot op heden geen

enkel Afghaans identiteitsdocument heeft neergelegd en hij niet heeft aangetoond ernstige en

volhardende pogingen te hebben ondernomen om deze bewijsstukken alsnog te verkrijgen, (vii) hij geen

enkele afdoende reden kon geven voor het onvermeld laten van zijn ontvoering bij het invullen van de

vragenlijst op de Dienst Vreemdelingenzaken, en (viii) het voor de commissaris-generaal onmogelijk

was om een correct beeld te krijgen van verzoekers verblijfsplaatsen en verblijfssituatie voor zijn

beweerde vertrek.

2.7. De Raad is niet bevoegd om naar aanleiding van de beoordeling van een tweede asielaanvraag, de

beslissing met betrekking tot de eerste asielaanvraag 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.

De Raad stelt vast dat verzoeker op de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde een nieuw document ter

staving van zijn Afghaanse nationaliteit te kunnen neerleggen, met name een Afghaans paspoort dat

door een vriend van zijn vader die hier in België op bezoek was, werd meegebracht (adm. doss. 2e AA:

stuk 7), doch dat dit paspoort niet werd neergelegd (adm. doss. 2e AA: stuk 8, p. 6) en thans ook niet

aan het verzoekschrift wordt toegevoegd, zodat het paspoort niet in overweging kan worden genomen

als nieuw element. Het bij het verzoekschrift gevoegde attest van immatriculatie, dat uitdrukkelijk

vermeldt geenszins een identiteitsbewijs, noch een nationaliteitsbewijs te zijn, is niet relevant voor de

beoordeling van verzoekers asielaanvraag.

Bovendien worden documenten ingediend ter ondersteuning van een aangehaald relaas en

vervolgingsfeiten slechts in aanmerking genomen voor zover deze een coherent, plausibel en

waarachtig relaas ondersteunen, wat in casu niet het geval is gelet op het voormeld arrest van de Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen. Dit geldt des te meer nu verzoeker blijkens de stukken van zijn eerste



RvV X - Pagina 5

asielaanvraag verklaarde “TAJIK Ata” te heten, terwijl hij bij zijn tweede asielaanvraag consequent stelt

“TAJIK Kamran” te heten. Deze vaststelling ondermijnt dan ook verder de geloofwaardigheid van

verzoekers voorgehouden afkomst uit Afghanistan en zijn asielfeiten aldaar.

2.8. Gelet op het feit dat verzoeker geen nieuwe elementen heeft aangebracht die de appreciatie van ’s

Raads arrest nr. 28 585 kunnen wijzigen, kan in hoofde van verzoeker 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.

2.9. Daargelaten de vaststelling dat de Raad te dezen in het kader van zijn op grond van artikel 39/2, §1

van voormelde wet van 15 december 1980 bepaalde bevoegdheid geen uitspraak doet over een

verwijderingsmaatregel (RvS 24 juni 2008, nr. 184.647), stemt artikel 3 EVRM inhoudelijk overeen met

artikel 48/4, §2, b van voormelde wet van 15 december 1980. Aldus wordt getoetst of in hoofde van

verzoeker een reëel risico op ernstige schade bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende

behandeling of bestraffing voorhanden is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie,

2009, http://curia.europa.eu).

Gelet op de in ’s Raads arrest nr. 28 585 vastgestelde ongeloofwaardigheid van verzoekers asielrelaas

en mede gelet op het feit dat verzoeker thans geen elementen heeft aangebracht die deze appreciatie

vermogen om te buigen, kan verzoeker zich niet 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.

Verder kan de aanvrager van de subsidiaire beschermingsstatus, met name wat betreft de vraag of hij

bij een terugkeer naar het land van herkomst een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel

48/4 van de vreemdelingenwet zou lopen, niet met een verwijzing naar de algemene toestand van het

land van herkomst, zoals beschreven in een reisadvies van het Nederlandse Ministerie van

Buitenlandse Zaken –dat overigens slechts gericht is tot toeristen-, volstaan maar moet enig verband

met zijn persoon aannemelijk maken, ook al is daartoe geen bewijs van een individuele bedreiging

vereist (RvS 29 november 2007, nr. 177 396). Doordat verzoeker ongeloofwaardige verklaringen heeft

afgelegd omtrent zijn beweerde verblijf in Afghanistan en de ongeloofwaardigheid van zijn asielrelaas

reeds is vastgesteld bij arrest nr. 28 585 van 11 juni 2009, en hij geen andere nieuwe en objectieve

gegevens aanbrengt, heeft verzoeker zelf het bewijs van dergelijk verband met zijn persoon onmogelijk

gemaakt.

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 veertien december 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


