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nr. 87 915 van 20 september 2012

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 en X, die verklaren van Afghaanse respectievelijk Russische

nationaliteit te zijn, op 26 maart 2012 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 27 februari 2012.

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 het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 20 april 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30 mei 2012.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat M. VAN LAER, en van attaché

B. DIERICKX, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1.1. Blijkens de bestreden beslissing inzake verzoeker, B. S., luidt het asielrelaas als volgt:

“U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 2 qaus 1342 (omgezet naar

de westerse kalender 23 november 1963). U verklaarde een soennitische Pashtun te zijn, afkomstig

uit Sultanpoor gelegen in het district Surkhrod van de provincie Nangarhar. U ging naar de academie

voor petroleum en gas in Azerbeidzjan waar u in het jaar 1366 (omgezet 1987) afstudeerde als

ingenieur.

Na uw studies keerde u terug naar Afghanistan en deed u één jaar legerdienst. Nadien werkte u tot

1371 (omgezet 1992) als ingenieur op de afdeling bouw bij het Ministerie van Defensie.

Toen de Mujahedin aan de macht kwamen begon u met een winkel in tweedehandsspullen in de wijk

Khair Khana in de stad Kabul.

In het jaar 1377 (omgezet 1998) besloot u Afghanistan te verlaten door de

slechte levensomstandigheden sinds de komst van de taliban.
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U verhuisde naar Rusland waar u zich op verschillende plaatsen in Moskou vestigde. U verbleef illegaal

in Rusland. In Moskou werkte u op de markt Tsjerkizovski waar u lederwaren verkocht.

In het jaar 1999 trok u naar de stad Timashevsk waar u uw huidige echtgenote V. S. (…) (O.V.

6.875.137) ontmoette op de markt waar u toen werkte. Jullie besloten in Timashevsk te gaan

samenwonen en kregen daar samen drie kinderen S. (…), M. (…) en D. (…).

In het jaar 2006 besloot u opnieuw naar Moskou te verhuizen omdat het leven voor u als Afghaan te

moeilijk werd door het aanhoudende racisme.

In 2009 besloot u door uw continue problemen in Rusland met uw gezin naar Afghanistan terug te

keren. Jullie verbleven ongeveer twee maanden in de wijk Khair Khana bij uw zus.

Jullie besloten op 6 sunbola 1388 (omgezet 28 augustus 2009) religieus te trouwen in Kabul.

Na twee maanden verhuisden jullie van Kabul naar de stad Jalalabad in de provincie Nangarhar omdat

u daar nog een huis had.

Een jaar later werd u plots door de taliban bedreigd omdat u met een niet-moslim vrouw gehuwd was en

omdat u tegen de islam sprak. U kreeg twee dreigtelefoons, maar nam die niet ernstig.

Ongeveer een maand na het laatste telefoontje, op 23 assad 1390 (omgezet 14 augustus 2011) ontving

u een dreigbrief van de taliban waarin stond dat ze u gingen vermoorden omdat u niet naar hen

geluisterd had en voor de Christenen, Katholieken en Joden sprak.

Aan het begin van de ramadan in het jaar 1390 (omgezet augustus 2011) kwamen er ook twee

onbekende commandanten bij u langs om de hand van uw 11-jarige dochter te vragen. Ze waren

volgens hun verklaringen van de clan van S. G. K. (…) of van het parlementslid H. A. (…).

U zei dat het momenteel ramadan was en dat u wilde wachten tot aan het suikerfeest om uw dochter

aan hen te overhandigen. Beide mannen gingen akkoord.

Tien dagen na hun komst besloot u het land te verlaten samen met uw gezin.

Op 10 september 2011 verliet u Afghanistan. Na een vliegtuigreis van ongeveer twee dagen via

Pakistan en Dubai kwamen jullie op 12 september 2011 aan in België waar jullie dezelfde dag nog asiel

aanvroegen.

Ter staving van uw asielrelaas legde u uw taskara, de taskara’s van uw drie kinderen, de taskara van

uw vader, een eigendomsakte van uw huis in Jalalabad, een studentenkaart en een dreigbrief van de

taliban voor.”

Verzoeker betwist deze beschrijving niet.

1.1.2. De motivering van de bestreden beslissing inzake verzoeker, B. S., luidt als volgt:

“Er dient door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) te

worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen een persoonlijke vrees voor vervolging zoals

bedoeld in de Vluchtelingenconventie niet aannemelijk heeft gemaakt.

U hebt vooreerst de problemen die u en uw gezin in Rusland kenden niet aannemelijk gemaakt.

Zo zijn de verklaringen die u en uw echtgenote afleggen over de problemen van racisme en

discriminatie omwille van uw Afghaanse nationaliteit in Rusland vaag en van algemene aard gebleken.

U verklaarde dat u al geruime tijd geconfronteerd werd met racisme in Rusland omdat u een

Afghaan bent. U werd herhaaldelijk geslagen en beledigd alsook afgeperst door de politie (CGVS, p.

23).

Als u gevraagd werd sinds wanneer u deze problemen in Rusland kende stelde u dat het al heel lang zo

was (CGVS, p. 23). Wanneer u vervolgens opnieuw de kans geboden werd toe te lichten hoe lang u

al bedreigd werd in Rusland, gaf u een voorbeeld om aan te tonen welke problemen u daar zoal

kende (CGVS, p. 23).

Dat u tot tweemaal toe erg oppervlakkig bleef over de periode waarin uw problemen begonnen, is

verwonderlijk.

Wanneer u vervolgens gevraagd werd waarom u het zo lang volhield in Rusland ondanks de

voortdurende confrontatie met racisme stelde u dat uw kinderen net als u problemen kregen (CGVS, p.

23).

Echter, dit is geen verklaring voor het feit dat u zelf besloot meer dan tien jaar in Rusland te verblijven,

ondanks de volgens u zeer slechte levensomstandigheden voor Afghanen in Rusland.

Verder bleven zowel u als uw echtgenote bijzonder vaag over de personen met wie u tien jaar

problemen kende in Rusland.

Als u gevraagd werd wie u lastigviel, stelde u heel algemeen dat er veel racistische jongeren zijn, dat de

politie u afperste en dat de Russische maffia ’s avonds kwam waardoor u niet meer naar buiten kon

(CGVS, p. 23).

Ook uw echtgenote sprak in algemene termen over de politie die u afperste en de Russische

samenleving die zo racistisch ingesteld was tegenover Afghanen (CGVS echtgenote, p. 23, 24).
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Wanneer uw echtgenote vervolgens gevraagd werd met welke politiedienst jullie dan problemen

hadden, verklaarde ze plots dat jullie geen problemen hadden met de politie maar dat de politie geen

bescherming kon geven (CGVS echtgenote, p. 24).

Als u dan gevraagd werd of er voor uw vertrek uit Rusland dan iets bepaald is gebeurd waardoor u plots

wel de stap zette om Rusland voor Afghanistan te verlaten, beweerde u dat de Kazakken de mensen

ook bedreigden en dat ze de auto van uw buurman in brand staken. U dacht dat ze u niet zomaar met

rust zouden laten (CGVS, p. 23).

Het is wel erg vreemd dat uw echtgenote Vera verklaarde dat het door de sluiting van de Tsjerkizovski-

markt was dat jullie besloten om uiteindelijk Rusland te verlaten (CGVS echtgenote, p. 25).

U daarentegen bracht de sluiting van de markt waarop u werkte nergens ter sprake. Het is dan ook

merkwaardig dat u dit zelf niet vermeldt aangezien u persoonlijk met deze problemen geconfronteerd

werd waardoor u na tien jaar uiteindelijk het land verliet. Wanneer uw echtgenote gevraagd werd

waarom de markt plots gesloten werd, beweerde ze dat niet te weten omdat ze er nooit geweest was

(CGVS echtgenote, p. 24).

Als dit volgens uw echtgenote werkelijk de doorslaggevende reden van jullie vertrek uit Rusland betrof,

mag toch redelijkerwijs verwacht worden dat zowel u als uw vrouw deze gebeurtenis aanhalen en dat zij

over meer informatie over de sluiting van die markt zou beschikken.

Dergelijke vaststellingen van tegenstrijdigheden en vaagheden zijn zwaarwichtig, aangezien deze

gebeurtenis van groot belang is in uw asielrelaas. Het gaat namelijk over het moment dat u en

uw echtgenote beslisten om de Russische Federatie te verlaten om naar Afghanistan te gaan.

Redelijkerwijs kan dus worden verwacht dat u en uw echtgenote eenduidige verklaringen afleggen met

betrekking tot het doorslaggevende element dat ervoor zorgde dat jullie besloten de Russische

Federatie te verlaten.

Hoe dan ook is het louter aangeven dat er in Rusland racisme heerst onder de bevolking

tegenover Afghanen op zich onvoldoende om uw persoonlijke vrees voor vervolging in de zin van

de Vluchtelingenconventie voldoende ernstig en aannemelijk te maken.

U stelt na al die jaren met uw gezin te zijn teruggekeerd naar Afghanistan omdat de druk voor u te groot

werd.

Het is echter weinig aannemelijk dat u het leven van uw echtgenote en drie kinderen op het spel zet

door met hen samen naar Kabul en later naar de stad Jalalabad in Afghanistan te verhuizen, waar zij

eventueel problemen konden krijgen terwijl het algemeen geweten is dat christenen moeilijk aanvaard

worden in de Afghaanse maatschappij.

Aan de reden voor uw terugkeer naar Afghanistan kan dan ook maar weinig geloof worden gehecht.

Bovendien dient opgemerkt te worden dat rond uw beweerde verblijf in Afghanistan sinds 2009

ernstige twijfels bestaan.

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, maakt u de door

u aangehaalde nood aan bescherming niet aannemelijk.

Zo verklaarde u samen met uw echtgenote Vera en jullie drie kinderen van Rusland naar Afghanistan

verhuisd te zijn in het jaar 1388 (omgezet 2009). U zou gedurende twee maanden bij uw zus in de wijk

Khair Khana in de stad Kabul gewoond hebben alvorens u naar Jalalabad ging (CGVS, p. 5, 13).

Uw echtgenote Vera verklaarde echter dat jullie minder dan één maand bij uw zus in Kabul verbleven en

nadien naar Jalalabad vertrokken CGVS echtgenote, p. 4).

Dat u en uw echtgenote al geen eenduidige verklaringen kunnen afleggen over de periode waarin u met

uw gezin in Kabul verbleef is merkwaardig.

Ook over de periode waarin jullie huwden kunnen enkele kanttekeningen gemaakt worden die uw

terugkeer met uw gezin naar Afghanistan verder op de helling zetten. Jullie huwden religieus op 6

sunbola 1388 (omgezet 28 augustus 2009) in het huis van uw zus in Kabul stad kort na jullie terugkeer

naar Afghanistan.

Het is wel erg opvallend dat uw echtgenote verklaarde dat haar ouders ongeveer twee jaar voor haar

huwelijk besloten te scheiden. Wanneer haar dan gevraagd werd in welk jaar ze gescheiden zijn

verklaarde zij eerst 2007, maar corrigeerde ze dit vreemd genoeg naar 1997 (CGVS echtgenote, p. 9).

Dit betekent concreet dat jullie al in 1999 zouden gehuwd zijn toen jullie in Rusland verbleven en niet in

2009 in Afghanistan.

Toch verklaarden zowel u als uw echtgenote dat het huwelijk kort na jullie aankomst in Afghanistan de

eerste verbintenis was (CGVS echtgenote, p. 14 en CGVS, p. 5).

Voorts is het vreemd dat u zelfs de namen van de twee getuigen bij uw huwelijk in Afghanistan niet kan

geven, in tegenstelling tot uw echtgenote die beweerde dat Sa. (…) en Ra. (…) als getuigen aanwezig

waren (CGVS, p. 7 en CGVS echtgenote, p. 19). Nochtans zouden de getuigen kennissen van uw zus

zijn geweest, zodat toch kan verwacht worden dat u ook zou weten wie bij uw huwelijk aanwezig was.



RvV X - Pagina 4

Ook gaf uw echtgenote tot driemaal toe een andere verklaring over de reden waarom u in Rusland nooit

met haar bent getrouwd.

Eerst verklaarde zij dat het onmogelijk leek (CGVS echtgenote, p.14), maar later verklaarde zij dat zij

dat niet wou, omdat dat niet noodzakelijk was (CGVS echtgenote, p.15). Tenslotte verklaarde ze dat het

uw beslissing was niet te trouwen in Rusland (CGVS echtgenote, p.16). U stelde daarentegen dat jullie

niet konden huwen omdat u er illegaal verbleef (CGVS p. 4-5).

Deze vaststellingen trekken de verklaringen over de terugkeer met uw gezin naar Afghanistan verder in

twijfel.

Voorts werd echter vastgesteld dat de kennis van uw echtgenote Vera over haar verblijf in de wijk

Sahati Ami in Jalalabad onvoldoende is.

Uw echtgenote wist dat ze in de buurt van de hoofdweg tussen Kabul en Jalalabad woonde, niet ver van

een ziekenhuis Sahati Ama (CGVS echtgenote, p. 5). Als haar gevraagd werd in welke provincie

Jalalabad gelegen is, bleek zij dat niet te weten. Nochtans wist ze wel correct dat Jalalabad de

hoofdstad is van Nangarhar (CGVS echtgenote, p. 5). Dat uw echtgenote niet spontaan kan aangeven

dat Nangarhar een provincie is in Afghanistan is opmerkelijk gezien het belang hiervan binnen de

Afghaanse context.

Verder weet zij niet welke wijken er in de omgeving van jullie woonplaats gelegen zijn of welke wijk het

dichtste lag (CGVS echtgenote, p. 5). Of er al dan niet parken gelegen zijn in de stad Jalalabad kon uw

echtgenote niet met zekerheid bevestigen. Ook over de aanwezigheid van een markt of bazaar in

Jalalabad leek zij geen zekerheid te hebben. Uw echtgenote dacht wel dat er markten waren omdat u

voeding moest kunnen kopen. Toch kent zij geen enkele markt in de omgeving bij naam (CGVS

echtgenote, p. 5).

Voorts kon zij de school waar jullie kinderen heen gingen niet bij naam noemen. Zij wist zelfs niet wat

haar kinderen op school geleerd hadden (CGVS echtgenote, p. 6). Er kan toch op zijn minst verwacht

worden dat een echtgenote en moeder van drie kinderen op zijn minst op de hoogte is van de

activiteiten van haar kinderen, ook al bracht u dan de kinderen naar school. Het was immers toch de

eerste keer dat jullie kinderen in Afghanistan naar school gingen, wat toch een ingrijpende gebeurtenis

is.

Daarnaast kon uw echtgenote wel enkele recente gebeurtenissen vermelden zoals een bomexplosie in

Behsud en een aanval op de luchthaven van Jalalabad door de taliban. Deze incidenten kan zij echter

nergens toelichten: ze kan deze niet in de tijd situeren of weet niet wat de doelwitten waren (CGVS, p.

7).

Het is daarenboven erg vreemd dat uw echtgenote wel de gebruikte munteenheid en biljetten aan kan

geven ook al deed ze geen boodschappen, en in staat is om de presidentsverkiezingen in Afghanistan

te situeren in de tijd alsook enkele incidenten op te noemen, maar er geheel niet in slaagt om de naam

van de school van jullie kinderen te noemen (CGVS, p. 7).

Aangezien uw echtgenote een opgeleide vrouw is kan worden verwacht dat zij meer details kan geven

over het dagelijks leven van haarzelf en haar gezin in Afghanistan.

U kon weliswaar enige toelichting geven over het dagelijkse leven en een aantal gebeurtenissen

in Jalalabad zoals de aanslag op de Kabul bank en één op de luchthaven van Jalalabad alsook

een explosie op de Behsud brug (CGVS, p. 17, 18).

Echter, de kennis die u wel bezit over Jalalabad volstaat echter niet om jullie tweejarige verblijf daar te

bevestigen. U verklaarde immers dat u samen met uw echtgenote en kinderen in Jalalabad woonde.

Het ongeloofwaardige karakter over uw echtgenotes verblijf stelt uw verklaringen over jullie beweerde

verblijf eveneens in een bedrieglijk daglicht.

Bovenstaande vaststellingen roepen ernstige twijfels op omtrent uw beweringen dat u van 2009 tot

aan uw vlucht naar België in september 2011 met uw gezin permanent in Jalalabad heeft verbleven

(CGVS, p. 5). Het lijkt er eerder op dat jullie kennis van bepaalde zaken in Afghanistan opdeden

tijdens sporadische (familie)bezoeken aan Afghanistan en het volgen van de actualiteit.

Aangezien uw asielrelaas zich afspeelt gedurende deze periode, kan er geen geloof worden gehecht

aan uw vluchtmotieven.

Tot slot moet worden vastgesteld dat u uw recente problemen in Afghanistan niet aannemelijk

hebt gemaakt.

Zo beweerde u dat u bedreigd werd door de taliban omdat u gehuwd was met een volgens

hen ongelovige echtgenote en u tegen de islam was (CGVS, p. 18, 19).

Zo is het merkwaardig dat u zich niet meer kan herinneren wanneer uw problemen met de taliban

precies begonnen. U stelde dat de problemen in de maand van ramadan van 1390 (augustus 2011)

begonnen. Wanneer u echter gevraagd werd wanneer u precies bedreigd werd door de taliban

verklaarde u dat ze u voordien al bedreigden maar dat u de datum niet meer wist (CGVS, p. 18).

Evenmin slaagt u er in toelichting te geven over H. I. (…) die de dreigbrief ondertekende die u ontving

op 23 assad 1390 (omgezet naar de westerse kalender 14 augustus 2011). Nochtans beweerde u dat
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de taliban zich tussen de gewone mensen bevinden waardoor kan aangenomen worden dat u meer

informatie bezit over de personen die u viseerden (CGVS, p. 19, 20).

Het is hoe dan ook erg verwonderlijk dat u, zoals u zelf beweerde, openlijk sprak over vrijheid van religie

en uw democratische ideeën deelde in een stad als Jalalabad waar volgens u de taliban sterk

vertegenwoordigd zijn tussen de inwoners (CGVS, p. 19).

Het is weinig geloofwaardig dat u gezien de strikt Afghaans religieuze context uzelf en uw gezin in

gevaar zou brengen door openlijk te verkondigen dat mensen met een andere godsdienst moeten

aanvaard worden.

U slaagde er evenmin in uw problemen met de commandanten van H. I. (…) (een parlementslid) of S.

G. K. (…), die de hand van uw dochter vroegen, aannemelijk te maken.

U beweerde dat uw dochter altijd buitenshuis speelde waardoor ze zou opgemerkt geweest zijn door die

commandanten (CGVS, p. 21). Echter, het is merkwaardig dat uw dochter altijd buitenshuis speelde

daar uw echtgenote eerder verklaarde dat uw kinderen altijd aangesproken werden als “Russische

honden” en dat ze er niet in slaagden hen te introduceren in de lokale gemeenschap (CGVS

echtgenote, p. 6).

Dat jullie haar dan in dergelijke situatie zouden blootstellen aan mogelijke vernederingen door lokale

personen is weinig aannemelijk.

Voorts wist u geheel niet wie die twee commandanten waren die bij u thuis langskwamen voor uw

dochter, hun namen kent u niet (CGVS, p. 21). U zou toch op zijn minst een naam moeten kennen van

de mannen die de hand van uw dochter kwamen vragen, zeker omdat u beweerde dat het centrum van

H. A. (…) nabij uw woning in Jalalabad gelegen was (CGVS, p. 22).

Daarnaast geeft u ook geen zicht op uw reële verblijfssituatie in de Russische Federatie.

Zo verklaarde u dat u geen verblijfsdocumenten had in Rusland en dat u daar van aan uw komst tot en

met uw terugkeer naar Afghanistan illegaal verbleef (CGVS, p. 4).

Gevraagd wat u allemaal probeerde om verblijfsdocumenten te verkrijgen in Rusland, antwoordde u

aanvankelijk dat u het geprobeerd had maar niets gekregen. Wanneer u opnieuw gevraagd werd wat u

dan probeerde, verklaarde u plots dat u dit nooit probeerde (CGVS, p. 11). U zei dat mensen hiervoor

moesten betalen en dat u dat niet wou, maar bleek vreemd genoeg niet eens te weten hoeveel zij

betaalden. U kon evenmin toelichten waar u in Rusland terecht kon om zich te laten registreren (CGVS,

p. 11).

Uw echtgenote beweerde echter dat u wel degelijk over een soort toelatingspapier beschikte waarvoor u

iedere keer meer moest betalen (CGVS echtgenote, p. 14). Uw echtgenote kon op geen enkel moment

toelichten hoe u het verblijfsdocument dat u volgens haar bezat moest verlengen (CGVS echtgenote, p.

15).

Het is opmerkelijk dat u en uw echtgenote geen eensluidende verklaringen afleggen over uw

mogelijke verblijfsdocumenten gezien de problemen die het voor u met zich meebracht.

Dergelijke ongerijmdheden zijn opvallend.

De Russische geboorteaktes van uw drie kinderen, allen geboren in Timoshevsk, werden afgenomen

door de smokkelaar die jullie uit Afghanistan smokkelde.

Gevraagd welke andere documenten de smokkelaar nog afnam, stelde u vreemd genoeg dat niet meer

te weten (CGVS, p. 8-9). Het is merkwaardig dat u zich niet meer zou kunnen herinneren met welke

documenten u en uw familie uit Afghanistan vertrokken.

Voorts is het opmerkelijk dat u wel nog in het bezit bent van al uw documenten met Afghaanse

oorsprong (uw taskara, die van uw drie kinderen, die van uw vader, een studentenkaart en een

eigendomsakte van uw huis in Jalalabad) en de Russische geboorteakte van uw echtgenote alsook haar

diploma middelbaar onderwijs (CGVS echtgenote; p. 17). U verklaarde dat uw echtgenote die

documenten in haar zak had en dat de anderen in een doosje zaten. Het doosje werd afgenomen door

de smokkelaar (CGVS, p. 9).

Het is uiterst merkwaardig dat de smokkelaar enkel het doosje met documenten zou afnemen en de

overige documenten niet, aangezien hij jullie documenten zou afgenomen hebben omwille van

veiligheidsreden (CGVS echtgenote, p. 17).

Gezien uw verblijf in Afghanistan en de problemen die u daar kende echter niet aannemelijk zijn,

gecombineerd met de tegenstrijdige verklaringen met uw echtgenote over uw verblijfsdocumenten in

Rusland, rijst het vermoeden dat u nog over andere documenten beschikt en deze om bepaalde

redenen voor de Belgische asielinstanties achterhoudt.

Tot slot dienen nog enkele eigenaardigheden opgemerkt te worden betreffende de taskara’s van uw

drie kinderen.

U verklaarde deze taskara’s te hebben afgehaald in het jaar 1388 (2009) wanneer u met uw gezin reeds

teruggekeerd was naar Afghanistan (CGVS, p. 10).

Er dient echter opgemerkt te worden dat de informatie op deze taskara’s niet strookt met de

verklaringen van u en uw echtgenote betreffende de leeftijd van uw kinderen.
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Zo verklaarde u dat uw oudste dochter S. (…) geboren is op 18 oktober 2000 en dus momenteel 11 jaar

oud is (CGVS, p. 8, DVZ Vragenlijst, vraag 16). Volgens de door u voorgelegde taskara was zij 27 jaar

oud in het jaar 1379 (omgezet 2000-2001). Uw dochter M. (…) is geboren op 9 april 2008 en dus

momenteel 3 jaar oud (CGVS, p. 8, DVZ verklaring, vraag 16). Volgens de door u voorgelegde taskara

was zij echter 21 jaar oud in het jaar 1387 (omgezet 2008-2009). Uw zoon D. (…) werd geboren op 15

oktober 2003 en is momenteel dus 8 jaar oud (CGVS, p. 8, DVZ verklaring, vraag 16). Nochtans

vermeldt de taskara dat hij 23 jaar oud was in het jaar 1382 (omgezet 2003-2004).

Deze taskara’s met bedrieglijke informatie zijn dan ook geen bewijs van jullie terugkeer naar en verblijf

in Afghanistan en zet de geloofwaardigheid hiervan nog meer op de helling.

Zoals bovendien blijkt uit de informatie waarover het CGVS beschikt kunnen Afghaanse (identiteits-

)documenten eenvoudig en tegen een relatief lage prijs verkregen worden, zelfs buiten Afghanistan.

Veel valse documenten kunnen, ook na gedegen onderzoek door Afghaanse deskundigen, niet van

authentieke documenten onderscheiden worden. Afghaanse documenten hebben dan ook een zeer

beperkte bewijswaarde.

Dit geldt eveneens voor uw eigen taskara.

Het door u voorgelegde eigendomsbewijs van een huis in Jalalabad toont op zich niet aan dat u van

2009 tot 10 september 2011 met uw gezin in Afghanistan hebt verbleven. Het eigendomsbewijs staat op

uw vaders naam en niet op het uwe (CGVS p. 10).

De dreigbrief van de taliban kan uw asielrelaas enkel ondersteunen bij geloofwaardige verklaringen,

hetgeen hier niet het geval is.

Deze documenten volstaat dan ook niet om bovenstaande appreciatie van uw asielaanvraag in positieve

zin te wijzigen. U legde verder geen andere documenten voor die deze conclusie ongedaan zou kunnen

maken.

De taskara van uw vader werd al eerder uitgereikt betreft enkel zijn identiteit en nationaliteit.

Uw studentenkaart bevestigt louter dat u gestudeerd hebt in Afghanistan, hetgeen het CGVS evenmin in

twijfel trekt.

Aan uw beweerde verblijf in Afghanistan van 2009 tot en met 10 september 2011 kan geen

geloof worden gehecht. Ook biedt u geen duidelijk zicht op uw reële verblijfssituatie in de Russische

Federatie.

Dit is nochtans belangrijk voor de inschatting van uw vrees voor vervolging en 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.

Doordat u als asielzoeker geen reëel zicht biedt op uw herkomst, uw verblijfssituatie en de eventuele

problemen die daaruit voortvloeien, dient te worden vastgesteld dat u evenmin uw asielmotieven

aannemelijk weet te maken.

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 regio van herkomst, dient te

worden besloten dat de asielmotieven en de mogelijk hieruit voortvloeiende nood aan bescherming niet

aangetoond worden.

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

mag 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
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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, paragraaf 205).

U heeft het de Commissaris-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.

Volledigheidshalve dient te worden opgemerkt dat ook voor uw echtgenote, V. S. (…) (O.V.6.875.137),

die zich op dezelfde asielmotieven baseert, een beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus werd genomen.”

1.2.1. Blijkens de bestreden beslissing inzake verzoekster, V. S., luidt het asielrelaas als volgt:

“U verklaart de Russische nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn van de stad Timoshevsk. U

bent christen van Russische origine. Op 28 augustus 2009 besloot u religieus te trouwen in Kabul met

de Afghaan B. S. (…) (O.V. 6.875.135).

U verklaart dat u problemen kreeg in Rusland, omwille van uw relatie met B. S. (…). In 1999

leerden jullie elkaar kennen op de markt in Timoshevsk. Kort hierna zijn jullie gaan samenwonen in

Timoshevsk. Vanaf dan begonnen uw problemen. U, uw man en uw kinderen werden nageroepen en

uitgescholden.

In 2006 besloot uw man naar Moskou te gaan, waar hij werkte op de markt Tsjerkizovski als

verkoper, omdat het leven voor hem als Afghaan te moeilijk werd door het aanhoudende racisme.

Door de blijvende discriminatie en doordat in 2009 de Tsjerkizovski-markt in Moskou werd gesloten,

besloten jullie om eind augustus 2009 samen naar Afghanistan te gaan. U en uw gezin verbleven

ongeveer een maand in de wijk Khair Khana bij uw schoonzus, waar jullie op 28 augustus 2009 religieus

huwden. Hierna zijn jullie naar Jalalabad gegaan, waar uw man nog een huis had.

Begin augustus 2011 begon u echter ook in Afghanistan problemen te krijgen. Uw man kreeg al enige

tijd dreigtelefoons van de Taliban waarin hij werd uitgescholden als verrader, omdat hij met een niet-

moslim was getrouwd.

Op 14 augustus 2011 vond u een dreigbrief van de Taliban en bij het begin van de ramadan

kwamen commandanten langs om de hand van uw 11-jarige dochter te vragen. Uw man weigerde dit en

op 10 september 2011 hebben jullie beslist om Afghanistan te verlaten.

Vanuit Jalalabad zijn jullie via Pakistan en Dubai naar België vertrokken. Op 12 september 2011 kwam

jullie hier aan en dezelfde dag vroegen jullie asiel aan.

Ter staving van uw asielrelaas legt u de volgende documenten voor: uw geboorteakte dd. 7 mei 1981

en uw diploma middelbaar onderwijs dd. 30 juni 1998.”

Verzoekster betwist deze beschrijving niet.

1.2.2. De motivering van de bestreden beslissing inzake verzoekster, V. S., luidt als volgt:

“Aangezien u verklaart een Russisch staatsburger te zijn, dient uw vrees voor vervolging te

worden afgewogen ten aanzien van de Russische Federatie.

Wat uw problemen in de Russische Federatie betreft, verklaart u dat u en uw echtgenoot sinds het

begin van jullie relatie problemen hebben omwille van racisme en discriminatie. Dit zou ertoe geleid

hebben dat jullie de Russische Federatie verlieten en naar Afghanistan verhuisden, waar jullie

vervolgens problemen kregen met de Taliban.

Op basis van uw verklaringen moet echter worden vastgesteld dat u uw relaas en uw vrees voor

vervolging niet aannemelijk kan maken. Meerdere punten dienen in dit kader te worden aangestipt.

Vooreerst werd geconstateerd dat u de genoemde problemen die u en uw gezin in Rusland kenden,

niet aannemelijk kon maken.

Zo zijn enkele tegenstrijdigheden vastgesteld tussen uw opeenvolgende verklaringen enerzijds en

tussen de verklaringen van u en uw man anderzijds.



RvV X - Pagina 8

U verklaarde namelijk aanvankelijk dat uw problemen in Rusland direct na de geboorte van uw eerste

kind begonnen (CGVS V. S. (...) p.23). Daarna verklaarde u dat men onmiddellijk nadat u met B. S. (…)

ging samenwonen de ontevredenheid begon te uiten (CGVS V. S. (...) p.24).

Uw man verklaarde algemeen dat de problemen al heel lang geleden begonnen (CGVS B. S. (…) p.23).

Wanneer u gevraagd werd of er voor uw vertrek naar Afghanistan iets was veranderd, waardoor u plots

besliste om toch te vertrekken, na een periode van ongeveer tien jaar, verklaarde u dat de sluiting van

de Tsjerkizovski-markt de druppel was die de emmer deed overlopen (CGVS V. S. (...) p.25). Uw man

beweerde echter dat de aanleiding voor uw vertrek was dat de Kazakken de mensen ook bedreigden en

dat ze de auto van uw buurman in brand hadden gestoken. Hij dacht dat ze jullie niet zomaar met rust

zouden laten (CGVS B. S. (…) p.23).

Uw man bracht de sluiting van de markt waarop hij werkte nergens ter sprake.

Toen u vervolgens werd gevraagd waarom de markt werd gesloten, antwoordde u dat u dat niet weet,

omdat u er nooit bent geweest (CGVS V. S. (...) p.24). Als dit volgens u echter werkelijk de

doorslaggevende reden van jullie vertrek uit Rusland betreft, mag toch redelijkerwijs verwacht worden

dat zowel u en uw man deze gebeurtenis aanhalen en dat u over meer informatie over de sluiting van

die markt zou beschikken. Dergelijke vaststellingen van tegenstrijdigheden zijn zwaarwichtig, aangezien

deze gebeurtenis van groot belang is in uw asielrelaas. Het gaat namelijk over het moment dat u en uw

echtgenoot beslisten om de Russische Federatie te verlaten en om naar Afghanistan te gaan.

Redelijkerwijs kan dus worden verwacht dat u en uw man eenduidige verklaringen afleggen met

betrekking tot het doorslaggevende element dat ervoor zorgde dat u besloot de Russische Federatie te

verlaten.

Een volgende belangrijke tegenstrijdigheid werd opgemerkt met betrekking tot de

verblijfsdocumenten van uw man in de Russische Federatie.

Uw man verklaarde namelijk dat hij over geen enkel verblijfsdocument beschikte in Rusland en dat hij

daar vanaf zijn komst tot zijn terugkeer naar Afghanistan illegaal verbleef (CGVS B. S. (…) p.4).

U, daarentegen, verklaarde dat uw man wel degelijk over een soort toelatingspapier beschikte, dat hij

telkens bij de politie kon verlengen en waarvoor hij elke keer moest betalen. (CGVS V. S. (...) p.14). U

kon echter op geen enkel moment toelichten hoe uw man dat verblijfsdocument moest verlengen en

waar hij dat moest doen (CGVS V. S. (...) p.15).

Ook gaf u tot driemaal toe een andere verklaringen over waarom u in Rusland nooit bent getrouwd met

Bashir.

Eerst verklaarde u dat u dat onmogelijk leek (CGVS V. S. (...) p.14), maar later verklaarde u dat u dat

niet wou, omdat dat niet noodzakelijk was (CGVS V. S. (...) p.15). Ten slotte verklaarde u dat het de

beslissing was van uw man, niet die van u, om niet te trouwen in Rusland (CGVS V. S. (...) p.16).

Dergelijke ongerijmdheden zijn opvallend.

Ook verklaarde u dat dat uw ouders ongeveer twee jaar voor uw huwelijk besloten te scheiden.

Wanneer u werd gevraagd in welk jaar ze zijn gescheiden, verklaarde u vreemd genoeg 1997 (CGVS V.

S. (...) p.9). Dit betekent dus concreet dat jullie al in 1999 zouden gehuwd zijn toen jullie nog in Rusland

verbleven en niet in 2009 in Afghanistan, zoals u beide verklaarde. Toch verklaarden zowel u als uw

man dat het huwelijk kort na jullie aankomst in Afghanistan de eerste verbintenis was (CGVS V. S. (...)

p.14, CGVS B. S. (…) p.5).

Hierdoor ontstaat het vermoeden dat u en uw man bewust Russische documenten achterhouden en dat

u de Belgische asielinstanties zo in het ongewisse laat over de reële verblijfsstatus van uw echtgenoot.

Daarnaast bleken de verklaringen die u en uw echtgenoot aflegden over de problemen van racisme

en discriminatie omwille van de Afghaanse nationaliteit van uw man en uw relatie met hem, bijzonder

vaag en van algemene aard.

U verklaarde dat u met de volledige samenleving problemen had, dat u werd uitgescholden omdat u een

zwart kind op de wereld had gezet en dat ook naar uw kinderen werd geroepen dat ze zwart waren

(CGVS V. S. (...) p.25). Wanneer u vervolgens werd gevraagd waarom u het zo lang volhield in Rusland,

ondanks de voortdurende confrontatie met racisme, stelde u dat u nog steeds bleef hopen. U had het

over het gevaar voor uw kinderen en dat zij ook zouden worden gediscrimineerd door de maatschappij.

Ook zei u dat u aan hun toekomst moest denken (CGVS V. S. (...) p.25).

Dit is echter geen verklaring voor het feit dat u besloot om, sinds het begin van uw problemen

in Rusland, nog ongeveer 10 jaar daar te blijven, ondanks de zeer slechte levensomstandigheden voor

u, uw man en uw kinderen.

Ook met betrekking tot de personen waarmee u en uw man tien jaar problemen kenden in Rusland bleef

u bijzonder vaag. U had het in algemene termen over een racistische maatschappij en u verklaarde dat

uw man werd geslagen en constant afgeperst door zowel de politie als door skinheads (CGVS V. S. (...)

p. 23). Later verklaarde u echter dat u met de politie geen problemen had, maar dat u van hen geen

hulp kon verwachten (CGVS V. S. (...) p.24). Uw man verklaarde heel algemeen dat er veel racistische



RvV X - Pagina 9

jongeren zijn en dat de Russische maffia ’s avonds kwam, waardoor hij niet meer buiten kon (CGVS B.

S. (…) p.23).

Al deze elementen tasten de geloofwaardigheid van uw verklaarde problemen in de Russische

Federatie aan. Bovendien is het louter aantonen dat er in Rusland racisme heerst onder de bevolking

tegenover Afghanen op zich onvoldoende om uw persoonlijke vrees voor vervolging voldoende ernstig

en aannemelijk te maken.

Samen met uw man besloot u uiteindelijk, na al die jaren met uw gezin naar Afghanistan te gaan,

omdat de druk voor uw man te groot werd.

Uw recent verblijf in Afghanistan werd echter door u niet aannemelijk gemaakt.

De bovenstaande vaststellingen, op basis waarvan tot de ongeloofwaardigheid van uw problemen in de

Russische Federatie werd besloten, maken reeds dat de reden voor uw vertrek naar Afghanistan

wegvalt.

Daarnaast werd vastgesteld dat zowel uw kennis over Afghanistan, als uw informatie over de problemen

die jullie er ondervonden zouden hebben, sterk gelimiteerd is.

U verklaarde dat u samen met uw echtgenoot en kinderen van Rusland naar Afghanistan bent

verhuisd in 2009. U zou gedurende ongeveer een maand bij uw schoonzus in Kabul zijn verbleven,

waarna u naar Jalalabad trok (CGVS V. S. (...) p.4). Uw man verklaarde echter dat jullie gedurende twee

maanden bij zijn zus in Kabul hebben gewoond (CGVS B. S. (…) p.5,13).

Dat u en uw man geen eenduidige verklaringen kunnen afleggen over de periode waarin u met uw gezin

in Kabul verbleef is merkwaardig.

Ook over jullie huwelijk legden jullie opvallende verklaringen af. Uw man kon namelijk niet de namen

geven van de twee getuigen bij jullie huwelijk in Afghanistan (CGVS B. S. (…) p.7), terwijl u beweerde

dat Salim en Ramin als getuige aanwezig waren (CGVS V. S. (...) p.19).

Deze tegenstrijdigheden doen ernstig afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw terugkeer naar

Afghanistan.

Voorts verklaarde u dat u van augustus 2009 tot 10 september 2011 in Jalalabad hebt gewoond.

Er werd echter vastgesteld dat uw kennis over uw verblijf in Jalalabad zo goed als onbestaande is. U

wist dat u in de buurt van de hoofdweg tussen Kabul en Jalalabad woonde, niet ver van een ziekenhuis,

Sahati Ama (CGVS V. S. (...) p.5). Toen u werd gevraagd in welke provincie Jalalabad gelegen is, bleek

u dat niet te weten. Nochtans wist u wel correct dat Jalalabad de hoofdstad is van Nangarhar (CGVS V.

S. (...) p.5). Dat u niet spontaan kan aangeven dat Nangarhar een provincie is in Afghanistan is

opmerkelijk, gezien het belang hiervan binnen de Afghaanse context.

Verder weet u niet welke wijken er in de omgeving van jullie woonplaats gelegen zijn of welke wijk het

dichtste lag bij jullie woonplaats (CGVS V. S. (...) p.5). Of er al dan niet parken gelegen zijn in de stad

Jalalabad, kon u niet met zekerheid bevestigen.

Ook over de aanwezigheid van een markt of bazaar in Jalalabad leek u geen zekerheid te hebben. U

dacht wel dat er markten waren, omdat uw man voedsel moest kunnen kopen. Toch kent u geen enkele

markt in de omgeving bij naam (CGVS V. S. (...) p.5).

Verder kon u de school waar jullie kinderen onderwijs volgden niet bij naam noemen en wist u zelfs niet

wat uw kinderen op school hadden geleerd (CGVS V. S. (...) p.6). Er kan toch redelijkerwijs verwacht

worden dat een vrouw en moeder van drie kinderen op zijn minst op de hoogte is van de activiteiten van

haar kinderen.

Daarnaast kon u wel enkele gebeurtenissen onthouden, zoals een bomexplosie op het veld van Behsud

en een aanval op de luchthaven van Jalalabad door de Taliban. Deze incidenten kon u echter nergens

toelichten (CGVS V. S. (...) p.7). Het is daarenboven erg vreemd dat u wel in staat bent om de

presidentsverkiezingen in Afghanistan te situeren in de tijd alsook enkele incidenten op te noemen,

maar er geheel niet in slaagt om de naam van de school van uw kinderen te geven (CGVS V. S. (...)

p.7). Dat u na een tweejarig verblijf geen enkele naam opving van scholen, parken of markten is niet

aannemelijk, zeker aangezien u in Rusland een degelijke opleiding hebt genoten (CGVS V. S. (...) p.4).

Hierdoor mag er van uitgegaan worden dat u de zaken die u in Afghanistan hoorde en zag toch beter

zou kunnen onthouden en dat u plaatsen in de tijd kan aanduiden en beschrijven. Uw man kon wel

enige toelichting geven over het dagelijkse leven en een aantal gebeurtenissen in Jalalabad, zoals de

aanslag op de Kabul bank, een aanslag op de luchthaven van Jalalabad en een explosie op de Behsud-

brug (CGVS B. S. (…) p.17,18). Deze kennis volstaat echter niet om jullie tweejarige verblijf daar te

bevestigen. U en uw man verklaarden immers dat u samen met de kinderen in Jalalabad woonde.

Deze vaststellingen plaatsen ernstige vraagtekens over uw verklaarde verblijf met uw gezin in

Afghanistan.

Naast een gebrek aan kennis over algemeenheden bleek ook uw feitenkennis met betrekking tot

jullie problemen in Afghanistan beperkt.

Zo verklaarde u dat uw man dreigtelefoons kreeg. U weet echter niet wanneer die dreigtelefoons

begonnen, hoeveel dreigtelefoons uw man heeft gekregen, van wie die kwamen en wat er precies werd
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gezegd. U hield het bij de verklaring dat uw man werd berispt omdat hij getrouwd was met een

Russische (CGVS V. S. (...) p.26). Ook verklaarde u dat er commandanten langskwamen. U weet echter

niet met hoeveel ze waren, want enkel uw man sprak met hen, als vrouw mocht u daar niet aanwezig

zijn (CGVS V. S. (...) p. 26).

Over de dreigbrief van de Taliban die u op 14 augustus 2011 zou hebben gekregen, had u eveneens

onaannemelijk weinig kennis. U verklaarde dat u niet weet door wie deze brief werd ondertekend, u

denkt door de Taliban, u hebt de brief zelf niet gelezen, want u begrijpt niet wat erin stond geschreven

en u wist zelfs niet zeker in welke taal de brief was opgesteld, waarschijnlijk in het Pashtoun (CGVS

p.29).

Dergelijk gebrek aan kennis aangaande dermate relevante aspecten van het verklaarde asielrelaas is

niet aannemelijk en tast de geloofwaardigheid van uw asielrelaas verder aan. Dit alles maakt dat uw

verblijf in Afghanistan niet is aangetoond.

Tot slot dient te worden gewezen op de afwezigheid van uw Russisch binnenlands paspoort en

uw reispaspoort.

U verklaarde dat uw paspoort, reispaspoort en de geboorteaktes van uw kinderen door de smokkelaar

die jullie van Afghanistan naar België begeleidde, werden afgenomen om veiligheidsredenen (CGVS V.

S. (...) p.17). Aangezien uw verblijf in Afghanistan en de problemen die u daar kende echter

niet aannemelijk zijn, is uw verklaring betreffende het verlies van uw Russische documenten

logischerwijs ook niet geloofwaardig.

Het vermoeden bestaat dan ook dat u uw reispaspoort bewust achterhoudt en u ons zo in het

ongewisse laat betreffende belangrijke hierin vervatte informatie, zoals een visum voor België of de

Schengenzone.

De overige door u in het kader van uw asielaanvraag voorgelegde documenten zijn niet van die aard

dat ze de bovenstaande conclusies kunnen wijzigen. Uw geboorteakte en uw diploma middelbaar

onderwijs bevatten uitsluitend informatie met betrekking tot uw identiteit, wat door mij niet in twijfel

wordt getrokken.

Aldus kan op basis van dit alles gesteld worden dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees

voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige

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

Volledigheidshalve dient te worden opgemerkt dat ook voor uw echtgenoot, B. S. (…) (O.V.6.875.135),

een beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus werd genomen.”

1.3. De commissaris-generaal weigert van verzoekers de erkenning van de status van vluchteling en de

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekers voeren in hun verzoekschrift 26 maart 2012 een schending aan van het Internationaal

Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en

goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna: Vluchtelingenverdrag). Ze stellen dat ze als vluchteling

kunnen worden beschouwd.

Waar de commissaris-generaal aanvoert dat ze hun problemen in Rusland niet aannemelijk maakten,

laten verzoekers gelden dat “voor zoverre de problemen al enige relevantie zouden hebben - verzoekers

leefden immers voor hun vlucht meer dan 2 jaar in Afghanistan-” het niet mogelijk was voor verzoeker

om de Russische nationaliteit te bekomen, bezien hij er illegaal verbleef.

Verder stellen ze van mening te zijn dat het opflakkerende racisme in Rusland “genoegzaam bekend” is.

Ze stellen dat er ongeveer vijftigduizend Afghanen in Rusland verblijven waarvan er slechts een

tienduizendtal een verblijfsstatus zou hebben.

Volgens verzoekers is de commissaris-generaal “manifest ten onrechte van oordeel dat verzoekers

besloten Rusland te verlaten nadat de markt waarop (verzoeker) werkzaam was, gesloten werd”; ze

wijzen er op dat verzoeker al bijna een jaar gestopt was met werken alvorens deze markt gesloten werd

en dat er genoeg markten waren die mogelijkheden tot handel boden, zodat de sluiting van de markt

“alleszins niet de rechtstreekse aanleiding was voor het vertrek”; het was “eerder een bijkomende factor

die hen deed beslissen naar Afghanistan te vertrekken”.

Verzoekers benadrukken dat de “enige echte oorzaken” voor hun vertrek uit Rusland het racisme was,

de houding tegenover Afghanen, de illegale status van verzoeker en de bedreigingen die steeds erger

en concreter werden. Ze herhalen dat Kazakken de buurman van hun gezin zwaar mishandelden en

bedreigden en zijn auto in brand staken, waarna ze zich tegen verzoeker keerden “en hem (hebben)

bedreigd dat hij de volgende zou zijn”; ze stellen dat verzoeker nooit heeft “gedacht dat hij de volgende

ging zijn”, maar dat hij effectief aldus werd bedreigd.
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Ze zijn van mening dat ze hierover “volledig gelijklopende verklaringen” aflegden; ze zouden beiden

gesteld hebben dat eerste verzoeker illegaal in het land verbleef en dat de situatie niet langer houdbaar

was.

Verzoekers laten gelden dat ze wel degelijk aannemelijk maken dat ze reeds ongeveer twee jaar in

Afghanistan woonden en dat de situatie aldaar “algemeen gekend” is en “van die aard om aan

verzoekers het statuut van vluchteling toe te kennen”.

Ze wijzen er op dat verzoeker de Afghaanse nationaliteit bezit en dat, om uit de malaise in Rusland te

ontsnappen, de keuze voor Afghanistan voor de hand lag.

Verzoekers voeren in hun verzoekschrift ook een schending aan van de motiveringsplicht.

Met betrekking tot de jegens hen weerhouden tegenstrijdigheid omtrent het verblijf bij de zus van

verzoeker, verklaren ze dat er hier “uiteraard geen sprake (kan) zijn van ‘tegenspraak’” en dat het

duidelijk is “dat beide partijen het erover eens zijn dat ze 1,5 à 2 maanden bij de zus van (verzoeker)

verbleven”.

Wat betreft de datum van hun huwelijk, geven ze toe dat verzoekster hierover klaarblijkelijk wat

onduidelijk was, maar dat zij duidelijk wenste te maken dat haar ouders twee jaar vóór zij ging

samenwonen, uit elkaar gingen, zijnde in 1997. Ze geven toe dat er wat verwarring was over

samenwoning in het jaar 1999, en huwelijk in het jaar 2009, “maar alles in acht genomen kan hieruit

evenmin enige tegenstrijdigheid worden afgeleid”, volgens hen.

Verder wenst verzoeker “voor de goede orde mee te geven dat hij wel degelijk de 2 getuigen kende bij

zijn huwelijk”, maar dat er hem werd gevraagd of hij de imam kende, waarop hij negatief antwoordde.

Wat betreft de incoherente antwoorden van verzoekers aangaande de reden waarom ze in Rusland niet

huwden, wijzen verzoekers erop dat de uitleg van verzoeksters dat het haar onmogelijk leek, uiteraard

gestoeld is op het feit dat haar man illegaal in Rusland verbleef, wat door verzoeker eveneens als reden

werd opgegeven.

Aangaande de verblijfsvergunning, stellen ze dat verzoekster tijdens haar verhoor nooit verklaarde dat

verzoeker een verblijfsvergunning had in Rusland. Ze leggen uit dat hij enkel een document kreeg

waardoor zijn aanwezigheid gedoogd werd voor zover maandelijks een geldsom aan de politie werd

betaald.

Verzoekers besluiten dat de motivering in de bestreden beslissingen “weinig ernstig, perfect

weerlegbaar en zodoende manifest in strijd met de motiveringsplicht” is.

Met betrekking tot de gebrekkige kennis van verzoekster betreffende de stadswijk waar ze in

Afghanistan woonden, wijzen verzoekers er op dat zij als buitenlandse vrouw, twee jaar als het ware

opgesloten was in eigen huis “zoals ten andere gebruikelijk is”. Ze stellen dat zelfs de meeste

Afghaanse vrouwen de namen van de school en de markt niet kennen, waardoor dit dan ook niet van

een buitenlandse vrouw verwacht kan worden. Ze voegen er nog aan toe dat het in de Afghaanse

traditie “niet gebruikelijk, zelfs hoogst ongebruikelijk” is dat vrouwen bij elkaar op bezoek gaan.

Verzoekers voeren aan dat de taskara’s foutief vertaald werden op het Commissariaat-generaal. De

getallen die volgens de commissaris-generaal naar de leeftijd verwijzen, verwijzen volgens verzoekers

naar de geboortedag. Ze zijn dan ook van mening dat de taskara’s wel degelijk aantonen dat ze in 2009

naar Afghanistan terugkeerden.

Verzoekers wijzen er ook op dat hun kinderen perfect Dari spreken, wat volgens hen afdoende aantoont

dat het gezin gedurende 2009 tot en met 2011 in Afghanistan verbleef.

Ze leggen uit dat verzoeker in Rusland door zijn werk vaak buitenshuis was en dat de moeder met haar

kinderen Russisch sprak. Dat deze goed Dari spreken, blijkt volgens hen ook uit het verhoor; verzoekers

stellen dat hun kinderen deze taal geleerd hebben in Afghanistan, tijdens het spelen met vriendjes.

Verzoekers stellen dat de dreigementen en de brief van de Taliban wel degelijk ernstig te nemen zijn, ze

stellen dat de motiveringen waarop de commissaris-generaal steunt, inmiddels voldoende ontkracht

werden; ze stellen dat er bewijskracht moet worden verleend aan de brief en de bedreigingen erin. Het

feit dat verzoekster hiervan niet alle details kent, is volgens hen “perfect verklaarbaar” gezien verzoeker

haar probeerde te beschermen en zij de tekst niet kan lezen; “integendeel zou haar eerdere beperkte

kennis de waarachtigheid van de dreiging aannemelijk moeten maken”; volgens verzoekers blijkt hieruit

dat dit voorafgaandelijk niet door hen afgesproken was, “wat men ingeval van leugenachtigheid toch had

kunnen vermoeden”.

Aangaande de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus, beroepen verzoekers zich meer

specifiek op artikel 48/4, §2, c. van de vreemdelingenwet.

Ze achten de beleidsnota van de commissaris-generaal van september 2010 dienaangaande duidelijk;

ze leggen uit dat de regio provincie Nangarhar voldoet aan de criteria en de mogelijkheid biedt zich op

de subsidiaire bescherming te beroepen.

Verzoekers stellen in Afghanistan verschillende documenten te hebben opgevraagd “die aantonen dat

zij er wel effectief verbleven”, zijnde verklaringen van de provincie Nangarhar, een verklaring van de

gemeente waar ze woonachtig waren, alsook een werkkaart van verzoeker “waaruit blijkt dat hij
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maandelijks een bijdrage deed”. Ze voegen tevens de postenveloppe toe “om aan te tonen dat deze

documenten hun rechtstreeks vanuit Afghanistan bezorgd werden”.

Verzoekers vragen de bestreden beslissingen te hervormen en van hen de vluchtelingenstatus te

erkennen, in subsidiaire orde hen de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen.

2.2. De Raad wijst er vooreerst op dat artikel 1, A(2) van het Vluchtelingenverdrag geen directe werking

heeft binnen de Belgische rechtsorde zodat de aangevoerde schending ervan niet dienstig is.

De Raad benadrukt dat de inroeping van de schending van de motiveringsplicht door verzoekers uiteen

valt in twee delen.

Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet en artikel

2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, is

voldaan. Deze formele motiveringsplicht heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven

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

verweren met de middelen die het recht hem verschaft (RvS 2 februari 2007, nr. 167.408; RvS 15

februari 2007, nr. 167.852). Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekers de motieven van de bestreden

beslissingen kennen, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt.

Uit het verzoekschrift blijkt eveneens dat verzoekers de motivering van de bestreden beslissingen

betwisten en aldus de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoeren, zodat het middel vanuit

dit oogpunt moet worden onderzocht.

De materiële motiveringsplicht, i.e. de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een

administratieve rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en staatlozen, 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.

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

staatlozen, met uitzondering van de in artikel 57/6, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet bedoelde

beslissingen, over volheid van bevoegdheid. Dit wil zeggen dat de Raad 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 Raad niet gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is 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 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. Waar de commissaris-generaal stelt dat verzoekers hun problemen in Rusland niet aannemelijk

maakten, voeren ze aan dat “voor zoverre de problemen al enige relevantie zouden hebben –

verzoekers leefden immers voor hun vlucht meer dan 2 jaar in Afghanistan –” het niet mogelijk was voor

verzoeker om de Russische nationaliteit te bekomen, bezien hij er illegaal verbleef.
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Vooreerst wijst de Raad er op dat de problemen die verzoekers kenden in Rusland wél degelijk relevant

zijn, gezien deze problemen volgens verzoekers zelf de reden vormden voor hun vertrek naar

Afghanistan.

De Raad stelde dienaangaande vast dat de verklaringen van verzoekers aangaande het racisme en de

discriminatie in de Russische Federatie omwille van de Afghaanse nationaliteit van verzoeker, vaag en

van algemene aard bleken.

Zo bleef verzoeker erg oppervlakkig over de periode waarin zijn problemen begonnen. Verzoekers

bleven tevens vaag over de personen met wie verzoeker tien jaar problemen kende; zo verklaarde

verzoeker vaagweg dat er veel racistische jongeren zijn, dat de politie hem afperste en dat de

Russische maffia ’s avonds kwam waardoor hij niet meer naar buiten kon; verzoekster verklaarde

aanvankelijk dat de politie verzoeker afperste en dat de Russische samenleving racistisch was ingesteld

tegenover Afghanen, om vervolgens te verklaren dat ze geen problemen hadden met de politie, maar

dat deze geen bescherming kon geven.

Gevraagd naar een specifieke gebeurtenis voor het vertrek, vermeldde verzoeker het incident met de

Kazakken en de buurman, terwijl verzoekster verklaarde dat “de druppel was de sluiting van de

Tsjerkizovski-markt” (zie het verhoorblad van 16 december 2011, p. 25).

Volgens verzoekers is de commissaris-generaal “manifest ten onrechte van oordeel dat verzoekers

besloten Rusland te verlaten nadat de markt waarop (verzoeker) werkzaam was, gesloten werd”; de

sluiting van de markt was volgens hen “alleszins niet de rechtstreekse aanleiding was voor het vertrek”,

het was “eerder een bijkomende factor die hen deed beslissen naar Afghanistan te vertrekken”.

Deze beweringen doen evenwel geen afbreuk aan de vaststelling dat verzoekster tijdens haar verhoor

op het Commissariaat-generaal verklaarde (zie hoger) dat de sluiting van de Tsjerkizovski-markt de

druppel was die de emmer deed overlopen.

De Raad wijst er op dat redelijkerwijs verwacht kan worden dat verzoekers eenduidige verklaringen

afleggen met betrekking tot het doorslaggevende element dat ervoor zorgde dat ze besloten de

Russische Federatie te verlaten.

Verzoekers maken hun problemen in Rusland niet aannemelijk.

Gelet op bovenstaande vaststellingen, kan dan ook geenszins worden aangenomen dat verzoekers

hierover “volledig gelijklopende verklaringen” aflegden, zoals het verzoekschrift poneert.

Verzoekers benadrukken in hun verzoekschrift dat de “enige echte oorzaak” om Rusland te verlaten het

racisme was, de houding tegenover Afghanen, de illegale status van verzoeker en de bedreigingen die

steeds ernstiger en concreter werden; ze wijzen er op dat verzoeker nooit heeft “gedacht dat hij de

volgende ging zijn”, maar dat hij effectief werd bedreigd door de Kazakken die ook zijn buurman

mishandelden. Verder zijn ze van mening dat het opflakkerende racisme “genoegzaam bekend” is;

volgens hen verblijven er ongeveer vijftigduizend Afghanen in Rusland waarvan er slechts een

tienduizend een verblijfsstatuut hebben.

De Raad treedt de commissaris-generaal bij wanneer die stelt dat louter aangeven dat er in Rusland

racisme heerst onder de bevolking tegenover Afghanen, op zich onvoldoende is om een persoonlijke

vrees voor vervolging van verzoekers in de zin van het Vluchtelingenverdrag voldoende ernstig en

aannemelijk te maken. Het is immers weinig aannemelijk dat verzoekers het leven van hun gezin op het

spel zet door naar Kabul en later naar de stad Jalalabad in Afghanistan te verhuizen, waar het gezin

eventueel problemen kon krijgen, terwijl het algemeen geweten is dat christenen moeilijk aanvaard

worden in de Afghaanse maatschappij.

De blote beweringen van verzoekers doen hier geenszins afbreuk aan.

De Raad wijst er op dat de commissaris-generaal zijn beslissing neemt op grond van de feitelijke

elementen zoals die hem werden aangereikt door de asielzoeker. De bewijslast inzake de gegrondheid

van een asielaanvraag rust dan ook in beginsel op de asielzoeker zelf; zoals iedere burger die om een

erkenning vraagt, moet ook de asielzoeker aantonen dat zijn aanvraag gerechtvaardigd is.

Het komt bijgevolg in de eerste plaats aan verzoekers toe om aan de hand van een coherent relaas,

achtergrondkennis van hun leefwereld en voor hun relaas relevante elementen de waarachtigheid ervan

aannemelijk te maken, quod non in casu.

De commissaris-generaal hechtte evenmin geloof aan het beweerde verblijf van verzoekers in

Afghanistan van 2009 tot en met 10 september 2011.

De bestreden beslissing van verzoeker stelt:

“Zo verklaarde u samen met uw echtgenote Vera en jullie drie kinderen van Rusland naar Afghanistan

verhuisd te zijn in het jaar 1388 (omgezet 2009).

U zou gedurende twee maanden bij uw zus in de wijk Khair Khana in de stad Kabul gewoond

hebben alvorens u naar Jalalabad ging (CGVS, p. 5, 13). Uw echtgenote Vera verklaarde echter dat
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jullie minder dan één maand bij uw zus in Kabul verbleven en nadien naar Jalalabad vertrokken CGVS

echtgenote, p. 4).

Dat u en uw echtgenote al geen eenduidige verklaringen kunnen afleggen over de periode waarin u met

uw gezin in Kabul verbleef is merkwaardig.”

In hun verzoekschrift argumenteren verzoekers dat er hier “uiteraard geen sprake (kan) zijn van

‘tegenspraak’” en dat het duidelijk is “dat beide partijen het erover eens zijn dat ze 1,5 à 2 maanden bij

de zus van (verzoeker) verbleven”.

De Raad is de mening toegedaan dat verzoekers zich beperken tot een post-factum verklaring die

duidelijk na reflectie tot stand is gekomen in een poging om de tegenstrijdigheid alsnog te vergoelijken.

De commissaris-generaal stelde tevens de volgende eigenaardigheden vast:

“Ook over de periode waarin jullie huwden kunnen enkele kanttekeningen gemaakt worden die uw

terugkeer met uw gezin naar Afghanistan verder op de helling zetten.

Jullie huwden religieus op 6 sunbola 1388 (omgezet 28 augustus 2009) in het huis van uw zus in Kabul

stad kort na jullie terugkeer naar Afghanistan. Het is wel erg opvallend dat uw echtgenote verklaarde dat

haar ouders ongeveer twee jaar voor haar huwelijk besloten te scheiden. Wanneer haar dan gevraagd

werd in welk jaar ze gescheiden zijn verklaarde zij eerst 2007, maar corrigeerde ze dit vreemd genoeg

naar 1997 (CGVS echtgenote, p. 9). Dit betekent concreet dat jullie al in 1999 zouden gehuwd zijn toen

jullie in Rusland verbleven en niet in 2009 in Afghanistan. Toch verklaarden zowel u als uw echtgenote

dat het huwelijk kort na jullie aankomst in Afghanistan de eerste verbintenis was (CGVS echtgenote, p.

14 en CGVS, p. 5).”

Dienaangaande erkennen verzoekers in hun verzoekschrift dat verzoekster klaarblijkelijk wat onduidelijk

was, maar dat zij duidelijk wenste te maken dat haar ouders twee jaar vóór ze gingen samenwonen uit

elkaar gingen, zijnde 1997; ze leggen uit dat er wat verwarring was over samenwoning -in het jaar 1999-

en huwelijk – in het jaar 2009-, “maar alles in acht genomen kan hieruit evenmin enige tegenstrijdigheid

worden afgeleid”.

Ook hier beperken verzoekers zich tot een gekunstelde verklaring in een poging om hun tegenstrijdige

verklaringen alsnog te verzoenen. De Raad acht dit evenwel geen dienstig verweer.

In de bestreden beslissing van verzoeker merkt de commissaris-generaal het volgende op:

“Voorts is het vreemd dat u zelfs de namen van de twee getuigen bij uw huwelijk in Afghanistan niet kan

geven, in tegenstelling tot uw echtgenote die beweerde dat Sa. (…) en Ra. (…) als getuigen aanwezig

waren (CGVS, p. 7 en CGVS echtgenote, p. 19). Nochtans zouden de getuigen kennissen van uw zus

zijn geweest, zodat toch kan verwacht worden dat u ook zou weten wie bij uw huwelijk aanwezig was.”

Waar verzoekers in hun verzoekschrift “voor de goede orde (wensen) mee te geven dat hij wel degelijk

de 2 getuigen kende bij zijn huwelijk” en stellen dat verzoeker werd gevraagd of hij de imam kende,

waarop hij negatief antwoordde, kunnen ze niet worden gevolgd. Uit het verhoorverslag van 16

december 2011 blijkt immers duidelijk dat verzoeker gevraagd werd wie de getuigen zijn, waarop hij

eerst antwoordde “Er waren 2 personen die mijn zus kende” (zie 7); vervolgens gevraagd wie die

personen zijn, antwoordde verzoeker “Ik ken ze niet. Ze waren daar als getuigen. Ze kwamen en gingen

terug” (zie p. 7).

De commissaris-generaal stelde vervolgens:

“Ook gaf uw echtgenote tot driemaal toe een andere verklaring over de reden waarom u in Rusland

nooit met haar bent getrouwd.

Eerst verklaarde zij dat het onmogelijk leek (CGVS echtgenote, p.14), maar later verklaarde zij dat zij

dat niet wou, omdat dat niet noodzakelijk was (CGVS echtgenote, p.15). Tenslotte verklaarde ze dat het

uw beslissing was niet te trouwen in Rusland (CGVS echtgenote, p.16). U stelde daarentegen dat jullie

niet konden huwen omdat u er illegaal verbleef (CGVS p. 4-5). Deze vaststellingen trekken de

verklaringen over de terugkeer met uw gezin naar Afghanistan verder in twijfel.”

Dienaangaande voeren verzoekers in hun verzoekschrift aan dat de verklaring van verzoekster dat het

haar onmogelijk leek, uiteraard gestoeld is op het feit dat haar man als illegaal in Rusland was, wat door

verzoeker eveneens als reden voor het niet huwen werd opgegeven.

Deze bewering doet evenwel geen afbreuk aan de vaststelling dat verzoekster tevens verklaarde dat zij

dat niet wou omdat dat niet noodzakelijk was en dat zij eveneens verklaarde dat het verzoekers

beslissing was niet te trouwen in Rusland.

De commissaris-generaal was verder van mening dat de kennis van verzoekster over haar verblijf in de

wijk Sahati Ami in Jalalabad (Afghanistan) onvoldoende is.

Zo wist verzoekster niet in welke provincie Jalalabad gelegen is, welke wijken er in de omgeving van

hun woonplaats gelegen waren of welke wijk het dichtsbij lag, of er al dan niet parken gelegen zijn in de

stad Jalalabad en of er een markt of bazaar in Jalalabad is.

Verzoekster dacht wel dat er markten waren omdat haar man voedsel kon kopen, maar zij kent geen

enkele markt in de omgeving bij naam. Bovendien kon zij de school waar hun kinderen heen gingen niet

bij naam noemen en wist zij zelfs niet wat haar kinderen op school geleerd hadden. Verzoekster kon wél
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enkele recente gebeurtenissen vermelden zoals een bomexplosie in Behsud en een aanval op de

luchthaven van Jalalabad door de Taliban, maar zij kon deze incidenten nergens toelichten; zij kan deze

niet in de tijd situeren of weet niet wat de doelwitten waren.

Verzoekers geven als uitleg dat verzoekster, als buitenlandse vrouw, twee jaar als het ware opgesloten

was in haar eigen huis “zoals ten andere gebruikelijk is”, dat de meeste Afghaanse vrouwen de namen

van de school en de markt niet kennen, waardoor het bijgevolg van een buitenlandse vrouw ook niet

verwacht kan worden en stellen verder dat het in de Afghaanse traditie “niet gebruikelijk, zelfs hoogst

ongebruikelijk” is dat vrouwen bij elkaar op bezoek gaan.

Deze beweringen die niet gestaafd worden, kunnen de onwetendheid van verzoekster niet verschonen,

gezien verzoekster een geschoolde vrouw (zie het verhoorblad van 16 december 2011, p. 3,4) is

waarvan kan worden verwacht dat zij meer details kan geven over het dagelijks leven van haarzelf en

haar gezin in Afghanistan.

De commissaris-generaal stelde tevens dat verzoekers hun recente problemen in Afghanistan niet

aannemelijk maakten.

Zo wist verzoeker niet wanneer zijn problemen met de Taliban precies begonnen. Evenmin slaagt

verzoeker er in toelichting te geven over H. I. die de dreigbrief ondertekende die hij ontving op 23 assad

1390 (omgezet naar de westerse kalender 14 augustus 2011). Verzoeker slaagde er evenmin in zijn

problemen met de commandanten van H. I. (een parlementslid) of S. G. K., die de hand van zijn

dochter vroegen, aannemelijk te maken; verzoeker beweerde dat zijn dochter altijd buitenshuis speelde

waardoor zij zou opgemerkt geweest zijn door die commandanten, terwijl verzoekster verklaarde dat

hun kinderen altijd aangesproken werden als “Russische honden” en dat ze er niet in slaagden hen te

doen aanvaarden in de lokale gemeenschap.

Ook verzoekster was op een onaannemelijke manier onwetend over de problemen in Afghanistan.

Verzoekster weet niet wanneer de dreigtelefoons begonnen, hoeveel dreigtelefoons haar man heeft

gekregen, van wie die kwamen en wat er precies werd gezegd. Verzoekster verklaarde tevens dat er

commandanten langskwamen, maar zij weet niet met hoeveel ze waren, want enkel haar man sprak met

hen, als vrouw mocht zij daarbij niet aanwezig zijn. Over de dreigbrief van de Taliban die verzoekster op

14 augustus 2011 zou hebben gekregen, had ze eveneens weinig kennis; zij verklaarde dat zij niet weet

door wie deze brief werd ondertekend maar denkt door de Taliban; zij heeft de brief zelf niet gelezen, zij

begrijpt trouwens niet wat erin stond en zij wist zelfs niet zeker in welke taal de brief was opgesteld.

Dienaangaande voeren verzoekers in hun verzoekschrift aan dat de dreigementen en de brief van de

Taliban wél degelijk ernstig te nemen zijn, gezien het feit dat de motiveringen waarop de commissaris-

generaal de weigeringsbeslissingen steunde, inmiddels voldoende ontkracht werden; ze stellen dat er

wél bewijskracht moet worden verleend aan de brief en de bedreigingen erin vervat.

De Raad wijst er vooreerst op dat een document, om bewijswaarde te hebben, coherente en

geloofwaardige verklaringen dient te ondersteunen; wat in casu niet het geval is.

Het feit dat verzoekster niet alle details weet van de brief, vinden verzoekers “perfect verklaarbaar”

gezien verzoeker haar probeerde te beschermen en zij de taal waarin de brief gesteld is, niet kan lezen;

volgens hen zou “integendeel haar eerdere beperkte kennis de waarachtigheid van de dreiging

aannemelijk moeten maken”. Volgens verzoekers blijkt hieruit dat dit voorafgaandelijk niet door partijen

afgesproken was, “wat men ingeval van leugenachtigheid toch had kunnen vermoeden”.

De Raad neemt deze uitleg niet aan; de onwetendheid van verzoekers met betrekking tot hun

problemen in Afghanistan is alomvattend en betreft zowel de problemen met de taliban, de dreigbrief en

de vraag van de twee commandanten om de hand van hun dochter.

Dit gebrek aan kennis keert zich tegen de geloofwaardigheid van hun relaas.

De opmerkingen van verzoekers dat hun kinderen perfect Dari spreken, wat volgens hen afdoende

aantoont dat het gezin van 2009 tot 2011 in Afghanistan verbleef gezien verzoeker in Rusland door zijn

werk vaak buitenshuis was en zij Russisch met hen sprak, kunnen bovenstaande argumenten niet in

een ander daglicht plaatsen.

Waar verzoekers in hun verzoekschrift stellen dat dat verzoeker de Afghaanse nationaliteit heeft, dat om

uit de malaise in Rusland te ontsnappen, de keuze voor Afghanistan voor de hand liggend lijkt, dat ze

wel degelijk aannemelijk maken dat ze reeds ongeveer twee jaar in Afghanistan woonden, dat de

situatie aldaar “algemeen gekend” is en “van die aard om aan verzoekers het statuut van vluchteling toe

te kennen”, stelt de Raad vast dat deze gegevens geen afbreuk doen aan de vastgestelde

tegenstrijdigheden, vaagheden en onwetendheden.

Gelet op bovenstaande motivering, heeft de commissaris-generaal terecht kunnen besluiten dat

verzoekers hun verblijf in Afghanistan van 2009 tot 10 september 2011 niet aannemelijk maken.

Dit punt is nochtans belangrijk voor de inschatting van de vrees voor vervolging en de nood aan

subsidiaire bescherming van verzoekers. Inderdaad indien verzoekers in hun asielinstanties immers niet
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duidelijk maken waar en onder welke omstandigheden ze gedurende de laatste jaren werkelijk hebben

verbleven, maken ze de door hen aangehaalde nood aan bescherming niet aannemelijk.

De commissaris-generaal was verder van oordeel dat verzoekers geen zicht geven op de reële

verblijfssituatie van verzoeker in de Russische Federatie:

“Zo verklaarde u dat u geen verblijfsdocumenten had in Rusland en dat u daar van aan uw komst tot en

met uw terugkeer naar Afghanistan illegaal verbleef (CGVS, p. 4).

Gevraagd wat u allemaal probeerde om verblijfsdocumenten te verkrijgen in Rusland, antwoordde u

aanvankelijk dat u het geprobeerd had maar niets gekregen. Wanneer u opnieuw gevraagd werd wat u

dan probeerde verklaarde u plots dat u dit nooit probeerde (CGVS, p. 11). U zei dat mensen hiervoor

moesten betalen en dat u dat niet wou, maar bleek vreemd genoeg niet eens te weten hoeveel zij

betaalden. U kon evenmin toelichten waar u in Rusland terecht kon om zich te laten registreren (CGVS,

p. 11).

Uw echtgenote beweerde echter dat u wel degelijk over een soort toelatingspapier beschikte waarvoor u

iedere keer meer moest betalen (CGVS echtgenote, p. 14). Uw echtgenote kon op geen enkel moment

toelichten hoe u het verblijfsdocument dat u volgens haar bezat moest verlengen (CGVS echtgenote, p.

15).

Het is opmerkelijk dat u en uw echtgenote geen eensluidende verklaringen afleggen over uw

mogelijke verblijfsdocumenten gezien de problemen die het voor u met zich meebracht. Dergelijke

ongerijmdheden zijn opvallend.

De Russische geboorteaktes van uw drie kinderen, allen geboren in Timoshevsk, werden afgenomen

door de smokkelaar die jullie uit Afghanistan smokkelde.

Gevraagd welke andere documenten de smokkelaar nog afnam, stelde u vreemd genoeg dat niet meer

te weten (CGVS, p. 8-9). Het is merkwaardig dat u zich niet meer zou kunnen herinneren met welke

documenten u en uw familie uit Afghanistan vertrokken.

Voorts is het opmerkelijk dat u wel nog in het bezit bent van al uw documenten met Afghaanse

oorsprong (uw taskara, die van uw drie kinderen, die van uw vader, een studentenkaart en een

eigendomsakte van uw huis in Jalalabad) en de Russische geboorteakte van uw echtgenote alsook haar

diploma middelbaar onderwijs (CGVS echtgenote; p. 17). U verklaarde dat uw echtgenote die

documenten in haar zak had en dat de anderen in een doosje zaten. Het doosje werd afgenomen door

de smokkelaar (CGVS, p. 9). Het is uiterst merkwaardig dat de smokkelaar enkel het doosje met

documenten zou afnemen en de overige documenten niet, aangezien hij jullie documenten zou

afgenomen hebben omwille van veiligheidsreden (CGVS echtgenote, p. 17).

Gezien uw verblijf in Afghanistan en de problemen die u daar kende echter niet aannemelijk zijn,

gecombineerd met de tegenstrijdige verklaringen met uw echtgenote over uw verblijfsdocumenten in

Rusland, rijst het vermoeden dat u nog over andere documenten beschikt en deze om bepaalde

redenen voor de Belgische asielinstanties achterhoudt.”

De Raad stelt vast dat de uitleg in het verzoekschrift, dat verzoekster tijdens haar verhoor nooit

verklaarde dat verzoeker een verblijfsvergunning had in Rusland en dat hij enkel een document kreeg

waardoor zijn aanwezigheid gedoogd werd voor zover maandelijks een geldsom aan de politie werd

betaald, wordt niet aangenomen gezien het tegenstrijdig is met de verklaring van verzoeker dat hij nooit

een document heeft gehad en dit evenmin heeft geprobeerd omdat hij geen geld wilde betalen (zie het

verhoorverslag, p. 11).

De Raad krijgt dan ook geen zicht op de werkelijke verblijfssituatie van verzoeker in de Russische

Federatie en deelt het vermoeden van de commissaris-generaal dat verzoeker bepaalde documenten

verborgen houdt voor de Belgische asielinstanties.

Wat betreft de taskara’s beweren verzoekers dat deze foutief vertaald werden; de getallen die volgens

de commissaris-generaal naar de leeftijd verwijzen, verwijzen volgens verzoekers naar de geboortedag.

Verzoekers staven hun uitleg allerminst; hun verweer wordt derhalve niet gevolgd. Aan de taskara’s

wordt geen authenticiteitswaarde toegekend; deze stukken komen derhalve ook niet in lijn om hun

verblijf in Afghanistan te staven.

Verzoekers voeren in hun verzoekschrift nog aan in Afghanistan verschillende documenten te hebben

opgevraagd “die aantonen dat zij er wel effectief verbleven” en voegen nog de volgende documenten

toe(zie het verzoekschrift, p. 8): verklaring van de provincie Nangarhar, een verklaring van de gemeente

waar ze woonachtig waren, een werkkaart van verzoeker “waaruit blijkt dat hij maandelijks een bijdrage

deed” en de postenveloppe “om aan te tonen dat deze documenten hun rechtstreeks vanuit Afghanistan

bezorgd werden”. Met een brief van 30 maart 2012 maken verzoekers een “vrije vertaling” over van

voormelde stukkende stukken.
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Daargelaten de vaststelling dat verzoekers niet aantonen waarom deze stukken niet eerder in de loop

van de procedure konden worden neergelegd, zoals vereist door artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van

de vreemdelingenwet, stelt de Raad vast dat de bedoelde stukken niet gesteld zijn in de taal van de

rechtspleging en niet vergezeld zijn door een voor eensluidend verklaarde vertaling naar de taal van de

rechtspleging; deze worden derhalve niet in overweging genomen in toepassing van artikel 8 PrRvV.

Gelet op wat voorafgaat kan aan de beweerde moeilijkheden van het gezin in Rusland -waarvan

verzoekster verklaart de nationaliteit te bezitten-, aan het voorgehouden verblijf van het gezin van 2009

tot 2011 in Afghanistan –waarvan verzoeker verklaart de nationaliteit te bezitten- en derhalve aan de

beweerde moeilijkheden aldaar, geen geloof gehecht worden.

Er is derhalve geen reden om het relaas van verzoekers te toetsen aan het Verdrag van Geneve van 28

juli 1951 (RvS 12 januari 1999, nr. 78.054, Polat).

De vluchtelingenstatus als voorzien in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, wordt niet erkend.

Een ongeloofwaardig relaas kan ook niet als basis dienen voor een toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, §2, a. en b. van de vreemdelingenwet. Verzoekers

brengen geen andere elementen aan die wijzen op een reëel risico op ernstige schade in de zin van

voormelde wetsbepalingen.

Wat de toepassing van artikel 48/4, §2, c. van de vreemdelingenwet, inzake Rusland betreft, stelt de

Raad vast dat verzoekster geen element aanvoert dat wijst op een situatie van willekeurig geweld in het

land waarvan zij verklaart de nationaliteit te bezitten.

Wat betreft de toepassing van dezelfde wetsbepaling inzake Afghanistan, stelt de Raad evenzeer vast

dat verzoeker geen element aanbrengt dat wijst op een situatie van willekeurig geweld in het land

waarvan hij verklaart de nationaliteit te bezitten.

Daargelaten deze vaststelling wijst de Raad er op dat verzoeker niet aantoont uit welke regio in

Afghanistan hij afkomstig is.

De subsidiaire beschermingsstatus als voorzien in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, wordt niet

toegekend.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig september tweeduizend en twaalf

door:

dhr. M. BONTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER M. BONTE


