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nr. 112 810 van 25 oktober 2013

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 5 juni 2013 heeft

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

6 mei 2013.

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.

Gelet op de beschikking van 23 augustus 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 september

2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER.

Gehoord de opmerkingen van advocaat G. SCHAIKO, die verschijnt voor de verzoekende partij, en van

attaché, H. JONCKHEERE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn in Haripur te Pakistan. U bent

een soennitische Tadzjiek. Uw ouders vluchtten omwille van de oorlog met de Russen naar Pakistan

waar u tot uw drie jaar woonde. U verhuisde daarna met uw familie opnieuw naar Afghanistan waar u

woonde in het dorp Chilkappa Larghabi gelegen in het district Dushi in de provincie Baghlan. U ging

nooit naar school en werkte op uw eigen gronden. U hoorde via dorpelingen over de aanwezigheid van

goud en waardevolle spullen in het schrijn van Khoja Sawbz Posh in een nabijgelegen dorp. U besloot

men met twee neven in de maand hoet van 1386 (omgezet naar de westerse kalender februari-maart

2007) op zoek te gaan naar deze waardevolle spullen. Jullie besloten ’s nachts opgravingen te doen in

het schrijn. Jullie vonden enkele karaffen in klei die beschadigd waren, maar meer niet. Jullie werden

plots betrapt door de bewaker. Hij herkende jullie en waarschuwde de mensen van het dorp. Jullie
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konden ontkomen, maar uw neef Rahmuddin werd geraakt door twee kogels die de lokale commandant

S. {..} afvuurde en overleed enkele dagen later in het ziekenhuis. U besloot om niet terug te gaan naar

uw huis omdat uw herkend werd. U vluchtte naar uw vriend in uw dorp waar u één dag ondergedoken

leefde. In tussentijd kwam de politie naar uw huis op zoek naar u. U werd gezocht door de autoriteiten

en door de manschappen van commandant S. {..}. Uw vriend bracht u naar Kabul waar u ongeveer twee

dagen verbleef. In tussentijd werd er een oproepingsbrief in de moskee van uw dorp achtergelaten

waarin stond dat u zich moest aanmelden bij het district naar aanleiding van de poging tot diefstal. Een

dag later ontving u een tweede brief van de rechtbank van Puli Khumri waarin vermeld wordt dat u moet

worden aangehouden en dat u 20 jaar gevangenisstraf te wachten staat. U besloot Afghanistan te

verlaten uit vrees voor deze gevangenisstraf en uit vrees gedood te worden door commandant S. {..} en

diens manschappen. U vreest tevens mondelinge bedreigingen van de mullah omdat u een

muziekinstrument bespeelde op trouwfeesten. Tijdens het talibanregime stopte u hiermee uit vrees voor

bestraffing door de taliban. Toen Karzai aan de macht kwam speelde u in het geheim muziek omdat u

bang was voor de strenge mullah van uw dorp. De mullah uitte zijn ongenoegen door tegen u en uw

vader te zeggen dat u geen muziek mocht maken en uw instrument stuk zouden maken. U verliet in de

maand hoet 1386 (februari-maart 2007) Afghanistan. Na een reis van ongeveer vijf jaar en vier

maanden (via onder meer Griekenland waar u drie jaar verbleef) kwam u aan in België op 3 augustus

2011 waar u de volgende dag asiel aanvroeg.

Ter staving van uw asielrelaas legde u volgende documenten neer: uw taskara, uw vaders taskara

en twee oproepingsbrieven van de Afghaanse autoriteiten.

B. Motivering

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

in de zin van de Vluchtelingenconventie of het voorkomen van een reëel risico op het lijden van

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming niet aannemelijk hebt

gemaakt.

Er kan op basis van uw verklaringen geen geloof worden gehecht aan uw vrees opgesloten te worden

of gedood te worden door commandant S. {..} omdat u beschuldigd werd van diefstal van

waardevolle zaken in een schrijn in uw district Dushi. Uiterst summiere verklaringen ondermijnen immers

de geloofwaardigheid van uw asielrelaas. U beweerde onder meer dat het schrijn van Khwaja Sabz

Posh, waar u samen met uw twee neven opgravingen deed, gelegen was in uw eigen district Dushi. Het

is dan ook erg merkwaardig dat u zeer oppervlakkig bleef wanneer u om meer informatie gevraagd werd

over dit schrijn. Meer dan dat het het grootste schrijn was in Dushi en dat er een heilige begraven was,

kreeg u niet gezegd (CGVS, p. 12). U wist niet wie er precies begraven was en kon geen uitsluitsel

geven of het al dan niet een moslim was. Waarom hij een belangrijke en heilige persoon werd genoemd

door de mensen wist u evenmin (CGVS, p. 12). Het is erg merkwaardig dat u niet meer informatie kan

geven over dit schrijn aangezien u zelf stelde altijd naar dit schrijn te gaan (CGVS, p. 10). Ook over de

aard van de waardevolle spullen die u wilde opgraven kon u maar weinig toelichting geven. U had het

over goud en andere waardevolle zaken (CGVS, p. 8, 10). U besloot in hoet 1386 (februari-maart 2007)

plots op zoek te gaan naar deze waardevolle spullen zodat u een beter leven kon leiden (CGVS, p. 9,

10). Het is echter vreemd dat u nog geen plan van aanpak bleek te hebben nadat u het schrijn

geplunderd zou hebben. U stelde uiteindelijk dat u alles wel zou verkopen, maar aan wie of hoe u alles

zou organiseren wist u nog niet. Het is erg vreemd dat u hierover nog niet had nagedacht (CGVS, p. 10,

11). U beweerde dat u die spullen zomaar in uw huis zou leggen om nadien aan smokkelaars te

verkopen (CGVS, p. 11). Gevraagd over het risico dat u hiermee nam om deze gewoon in uw huis

achter te laten, stelde u dat het enkel een probleem zou zijn als iemand het zou zien, anders niet

(CGVS, p. 11). Het is weinig aannemelijk dat iemand met deze plannen op voorhand geen voorzorgen

zou nemen om onder andere deze spullen op te slaan of ze zo snel mogelijk te verkopen.

U stelde verder dat het schrijn erg dicht bij de bewoonde wereld gelegen was, op 20 meter van het

dorp waar de gevreesde commandant S. {..} de plak zwaait (CGVS, p. 10). Het is erg vreemd dat

u zomaar het risico nam om te gaan graven in een schrijn waarbij de kans blijkbaar erg groot was dat

u betrapt zou worden en dat de inwoners en bewaker jullie kenden. Jullie konden tijdig ontsnappen aan

de bewaker en de manschappen van commandant S. {..}, maar uw neef Rahmuddin werd door

twee kogels geraakt en overleed enkele dagen later in het ziekenhuis (CGVS, p. 11). U weet tot op

heden nog steeds niet wat er met uw andere neef Qadruddin gebeurd is. U weet dat hij net als u

vluchtte, maar u wist niet waar hij was en of hij nog in Afghanistan verbleef (CGVS, p. 11, 16, 17). U

hebt echter nog regelmatig contact met uw familie waardoor u toch zou mogen weten wat er met uw

neef gebeurd is die betrokken is bij dezelfde gebeurtenis. Ook over commandant S. {..}, de persoon die

u vreest, kon u maar weinig informatie geven. U beweerde dat hij een voormalige, maar belangrijke

commandant was bij “Hezbe Islami”. Gevraagd naar zijn huidige activiteiten in de regio stelde u dat hij

niet bij de regering werkt, maar wel wapens heeft. Welke banden hij dan wel heeft met de Afghaanse

regering bleek u niet te weten. Nochtans beweerde u dat hij connecties heeft bij de regering. Met wie of



RvV X - Pagina 3 van 9

welke connecties hij heeft, kreeg u niet gezegd (CGVS, p. 13). U voegde er nog aan toe dat iedereen

weet hoe belangrijk hij is in de regio. Echter, u kreeg nergens gezegd waarom hij dan nog steeds zo

belangrijk is en hoe hij het gebied onder controle houdt. Voorts beweerde u dat hij contacten heeft met

Gulbuddin Hekmatyar waardoor hij een erg belangrijke commandant is. Over deze contacten kon u

evenmin verdere toelichting geven (CGVS, p. 12, 13).

Naast commandant S. {..} vreest u de Afghaanse autoriteiten. U zou beschuldigd zijn van diefstal en er

zou u een gevangenisstraf van 20 jaar te wachten staan in Afghanistan. Echter, ook over

deze aanklacht en straf kon u maar weinig concrete informatie naar voren brengen. U werd beschuldigd

van diefstal uit een schrijn en van niet-religieuze praktijken. Onder welke artikels in het strafwetboek dit

valt, wist u niet, maar u verwees naar de oproepingsbrieven van het districtshuis en de rechtbank

(CGVS, p. 13, 14). Voorts wist u zelfs niet of er een rechtszaak tegen u is geweest. U wist alleen dat u

een gevangenisstraf van 20 jaar had gekregen (CGVS, p. 14). U wist niet wanneer deze uitspraak

precies gedaan werd en door wie. U verwees vaagweg naar ‘de rechtbank’ en ‘de mensen’ (CGVS, p.

14). Wie de verschillende partijen waren die betrokken waren bij deze uitspraak wist u niet. Ook over het

feit of uw familie een advocaat raadpleegde om u te verdedigen kon u geen uitsluitsel geven (CGVS, p.

15). Redelijkerwijs mag van u worden verwacht dat u een degelijke en concrete uitleg kan geven over

de omstandigheden en het verloop van de gebeurtenissen die aan de basis van uw vlucht en

asielaanvraag liggen.

U voegde er plots nog aan toe dat u ook problemen kende omdat u een muziekinstrument bespeelde

in Afghanistan en regelmatig op trouwfeesten optrad (CGVS, p. 15). Dat u dit nooit eerder vermeldde

ten overstaan van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) is erg opvallend en ondermijnt

de geloofwaardigheid van uw vrees voor deze mullah. Indien u werkelijk voor uw leven vreesde omdat

u optrad op trouwfeesten zou u deze problemen toch ook eerder moeten hebben vermeld. U beweerde

dat u tijdens het eerste interview op DVZ niet veel gevraagd werd waardoor u dit niet vertelde (CGVS,

p. 15). Echter, op een asielzoeker rust de verplichting om van bij aanvang van de procedure zijn

volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn asielaanvraag, waarbij het

aan hem is om de nodige feiten en relevante elementen aan te brengen bij de asielinstanties, zodat

deze kunnen beslissing over de asielaanvraag. U stelde dat de mullah u en uw vader mondeling

waarschuwde en adviseerde te stoppen met uw muziek. U beweerde dat u enkel nog in het geheim

muziek speelde omdat het te gevaarlijk was met de strenge mullah waardoor u tevens ook geen

problemen meer kende met deze mullah (CGVS, p. 16). Er kan dan ook maar weinig geloof worden

gehecht aan uw werkelijke vrees tegenover de mullah in uw regio.

Bovenstaande opmerkingen leiden tot de conclusie dat u uw asielrelaas onvoldoende aannemelijk

hebt gemaakt, waardoor u niet in aanmerking komt voor de toekenning van de status van vluchteling. U

legde geen documenten voor die deze conclusie eventueel ongedaan zou kunnen maken. Uw taskara

en die van uw vader hebben hoogstens betrekking op jullie identiteit, en voegen voor het overige niets

toe aan uw asielrelaas. De twee oproepingsbrieven van de autoriteiten en de rechtbank kunnen uw

asielrelaas slechts ondersteunen bij geloofwaardige verklaringen, hetgeen hier niet het geval is.

Bovendien betreft de brief van het districtshuis slechts een kopie. De bewijswaarde van fotokopies is

slechts relatief. Zoals trouwens ook blijkt uit de informatie waarover het CGVS beschikt kunnen

Afghaanse (identiteits-)documenten eenvoudig en tegen een relatief lage prijs verkregen worden. 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. Deze documenten volstaan dan ook niet om bovenstaande appreciatie van

uw asielaanvraag in positieve zin te wijzigen.

Naast de toekenning van een beschermingsstatus aan Afghanen met een risicoprofiel kan

een Afghaanse asielzoeker door het CGVS ook een beschermingsstatus krijgen ten gevolge van

de algemene situatie in zijn regio van herkomst. Asielzoekers uit een groot aantal gebieden in

Afghanistan krijgen de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4, §2, c van de

Vreemdelingenwet toegekend op basis van de algemene toestand in hun regio; dit indien zij hun reële

herkomst uit deze regio en hun achtergrond aannemelijk maken. Gezien uw verklaringen met betrekking

tot uw herkomst uit Afghanistan dient in uw geval de veiligheidssituatie in de provincie Baghlan, meer

bepaald in het district Dushi te worden beoordeeld.

Bij de herevaluatie van de actuele veiligheidssituatie wordt er rekening gehouden met het

rapport “UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers

from Afghanistan” van 17 december 2010. De graad van conflict-gerelateerd geweld en de eraan

verbonden risico’s voor Afghaanse burgers werd door het UNHCR onderzocht aan de hand van

verschillende cumulatieve indicatoren. Het UNHCR beoordeelt de veiligheidssituatie in het licht van

volgende indicatoren: (i) de verslechterde veiligheidssituatie in bepaalde delen van Afghanistan; (ii) de

toename van het aantal burgerslachtoffers; en (iii) de belangrijke bevolkingsverplaatsingen. Rekening

houdend met die indicatoren besluit het UNHCR dat de situatie in de provincies Helmand, Kandahar,
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Kunar en delen van Ghazni en Khost gekenmerkt wordt als een situatie van veralgemeend geweld.

Volgens het UNHCR hebben Afghaanse asielzoekers uit bovenvermelde regio’s mogelijks nood aan

internationale bescherming.

Bijkomend en rekening houdend met het volatiele karakter van het gewapend conflict, adviseert

het UNHCR dat de asielaanvragen van Afghanen die claimen andere regio’s te ontvluchten omwille van

het veralgemeend geweld, nauwgezet onderzocht zouden worden in het licht van enerzijds de

bewijzen aangevoerd door de betrokken asielzoeker en anderzijds actuele en betrouwbare informatie

over diens vroegere verblijfplaats. Verder wijst het UNHCR erop dat andere provincies als Uruzgan,

Zabul, Paktika, Nangarhar, Badghis, Paktya, Wardak en Kunduz ook geconfronteerd worden met

fluctuerende veiligheidsincidenten. Het UNHCR heeft in deze richtlijnen niet geadviseerd om

voortgaande op een analyse van de veiligheidssituatie aan Afghanen afkomstig van de provincie

Baghlan een complementaire vorm van bescherming te bieden.

Uit een analyse van de veiligheidssituatie door CEDOCA (zie de aan het administratief

dossier toegevoegde SRB “ Afghanistan – Veiligheidssituatie Afghanistan: Beschrijving van het conflict”

van 22 maart 2013) blijkt dat het totaal aantal veiligheidsincidenten en burgerslachtoffers sinds het begin

van de winter in 2011 is gedaald en deze daling zich verder heeft doorgezet in 2012.

Uit een bijkomende regionale analyse van de veiligheidssituatie door CEDOCA (zie de aan

het administratief dossier toegevoegde SRB “ Veiligheidssituatie Afghanistan: Regionale Analyse van

21 maart 2013) blijkt dat het aantal incidenten in het district Dushi significant afnam en kan dan ook

niet worden geconcludeerd dat er voor burgers sprake is van een reëel risico te worden geconfronteerd

met een ernstige bedreiging als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict.

U bracht zelf geen elementen aan die een ander licht werpen op bovenvermelde evaluatie van

de veiligheidssituatie in het district Dushi van de provincie Baghlan, vanwaar u verklaart afkomstig te

zijn.

De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien

bovenvermelde vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie

gekomen dat er voor burgers in het district Dushi actueel geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te

worden van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld in

het kader van een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers in het district Dushi aldus geen reëel

risico op ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel voert verzoekende partij de schending aan van artikel 1 van de Conventie van

Genève van 28 juli 1951 en het aanvullend Protocol van 31 januari 1967 betreffende het statuut van

vluchteling, van de artikelen 48/4 en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de

Vreemdelingenwet), van de artikelen 2 en 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

(EVRM) en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering

van de bestuurshandelingen en de materiële motiveringsplicht als algemeen beginsel van behoorlijk

bestuur.

2.1.1. Verzoeker start met een theoretisch betoog over de definitie van vluchteling, artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet en de motiveringsplicht en meent dat verwerende partij niet kan verwachten dat hij

alle details over het schrijn van Khwaja Sabz Posh kent, evenmin als van een inwoner van elk Vlaams

dorp kan worden verwacht dat hij of zij weet welke heilige er in een lokale kerk begraven ligt, wat zijn

precieze activiteiten waren of welke waardevolle spullen de schrijn in de kerk bevat. Verzoeker stelt dat

ze niet met voorbedachten rade zijn tewerkgegaan als verantwoording waarom hij en zijn neven geen

voorafgaande plannen hadden uitgedokterd om naar waardevolle spullen te graven. Dit strookt ook met

zijn verklaringen tijdens het gehoor waar hij stelde dat het besluit die avond zelf werd genomen.

Verzoeker voegt als stuk voorts nogmaals de oproepingsbrief van de rechtbank.

2.1.2. Verzoeker betoogt voorts dat er in Afghanistan geen precieze scheiding bestaat tussen lokale

bewindvoerders en de officiële autoriteiten. Op de vraag waarom commandant zo belangrijk was, heeft

hij geantwoord dat hij tijdens de jihad commandant was en hij degene is die zorgt voor het dorp.

Verwerende partij kan dan ook niet op goede gronden beweren dat verzoeker nergens aangaf waarom
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de commandant zo belangrijk was. Volledigheidshalve legt verzoeker een kopie van de oproepingsbrief

van commandant S. voor, waaruit blijkt dat hij zich moet melden.

2.1.3. Verzoeker meent dat de verwerende partij zijn kennis over zijn rechtszaak behandelt vanuit het

perspectief van het Belgisch rechtssysteem, waarbij wordt uitgegaan van de aanwezigheid van een

officiële rechtbank, door de staat benoemde magistraten en bijstand van een advocaat. De situatie in

Afghanistan is evenwel helemaal anders en wordt voor het overgrote deel geregeerd door traditionele

rechtbanken, waar de taliban vaak de plak zwaaien. Verwerende partij kan bovendien van verzoeker,

die ongeletterd is, onmogelijk verwachten dat hij het exacte artikel uit het strafwetboek kan aanduiden

waarbij zijn handelen strafbaar wordt gesteld.

2.1.4. Verzoeker vreest tevens voor zijn leven omdat hij in het verleden tegen de gevestigde streng-

islamitische waarden in muziek heeft gespeeld. Hij heeft ook van de lokale mullahs bedreigingen

ontvangen. In het verleden zijn reeds lotgenoten van verzoeker hiervoor vermoord. De motivering van

de bestreden beslissing is op dit punt uiterst summier en brengt geen elementen aan waaruit moet

blijken dat zijn verhaal ongeloofwaardig is.

2.1.5. Verzoeker betoogt tenslotte stukken te hebben aangevoerd ter staving van zijn verklaringen,

terwijl de verwerende partij deze afdoet als vals en stelt dat Afghaanse documenten weinig bewijs-

waarde hebben. De verwerende partij dient deze zware beschuldigingen te staven, maar blijft in

gebreke.

2.1.6. In een tweede onderdeel geeft verzoeker een theoretisch betoog over de artikelen 2 en 3 EVRM

en artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet en argumenteert dat de verwerende partij zich niet kan

beroepen op rapporten die de situatie in Afghanistan in 2010 en 2011 weergeven, maar zich dient te

baseren op actuele gegevens. Verzoeker stelt dat het conflict in Afghanistan beschouwd wordt als een

internationaal gewapend conflict, waarbij hij verwijst naar een bron van 2009, en wijst tevens op de

UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers fron

Afghanistan die ook de verwerende partij heeft gebruikt en waaruit blijkt dat er een algemene onveilig-

heidssituatie heerst in Afghanistan. In haar nota “Beleid van het CGVS inzake asielaanvragen van

Afghaanse asielzoekers Regio’s subsidiaire bescherming’ stelt de verwerende partij de mogelijkheid tot

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus vast voor Afghaanse asielzoekers die – zoals

verzoeker – afkomstig zijn uit Baghlan. De taliban en andere gewapende milities zijn hier nog zeer sterk

aanwezig zoals ook wordt erkend in het meest recente rapport van de United Nations Assistance

Mission in Afghanistan. Recent nog, op 20 mei 2013, werd een bomaanslag gepleegd in de provincie

Baghlan, waarbij 14 dodelijke slachtoffers vielen.

2.2. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in het artikel 62 van de Vreemdelingenwet

en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

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). De administratieve overheid dient in de akte de

juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op

een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite

evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing (RvS 7 november 2001, nr. 100.628;

RvS 30 mei 2006, nr. 159.298; RvS 12 januari 2007, nr. 166.608; RvS 15 februari 2007, nr. 167.848;

RvS 26 juni 2007, nr. 172.777).

Uit de bewoordingen van het verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij de motieven van de bestreden

beslissing, die juridisch gesteund is op de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, volledig

kent. Verzoekende partij maakt verder niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt

te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is gegrond, derwijze dat

hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. De

Raad stelt vast dat verzoekende partij in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht

aanvoert.

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

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

de staatlozen, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die



RvV X - Pagina 6 van 9

in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Dit onderdeel

van het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).

2.3. De artikelen 2 en 3 EVRM stemmen inhoudelijk overeen met artikel 48/4, §2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoekster een reëel risico op ernstige

schade bestaande uit doodstraf of executie, dan wel 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). De Raad verwijst dienaangaande naar zijn argumentatie hierna.

2.4. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker zelf.

Zoals iedere 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 hij moet de

waarheid vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR,

Handbook and Guidelines on procedures and criteria for determining refugee status, reissued Geneva,

december 2011, nr. 205). De verklaringen van de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs

zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze plausibel, 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 geen hiaten,

vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonder-

heden 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, a.w., nr. 204). Het is de taak van de

asielzoeker om de verschillende elementen van zijn relaas toe te lichten en alle nodige elementen voor

de beoordeling van de asielaanvraag aan te reiken. Het is de taak van de asielinstanties om in het licht

van de verklaringen van de betrokkene en van de concrete omstandigheden van de zaak te

onderzoeken of er sprake is van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 1, A (2) van

het vluchtelingenverdrag en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of dat de betrokkene een reëel risico

op ernstige schade loopt in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. 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 gaan om die elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden,

maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

2.5. De Raad meent dat verzoekers theoretische overwegingen die niet concreet betrokken worden op

de motieven van de bestreden beslissing geen weerlegging zijn van deze motieven. Het komt aan

verzoeker toe om de motieven van de bestreden beslissing met concrete argumenten in een ander

daglicht te stellen, waartoe hij, zoals verder blijkt, in gebreke blijft.

2.6. Verzoeker kan niet gevolgd worden in zijn redenering waar hij een vergelijking maakt met een

inwoner van een Vlaams dorp van wie niet kan worden verwacht dat hij weet welke heilige in de lokale

kerk begraven ligt als verantwoording voor zijn gebrekkige kennis aangaande de schrijn van Khwaja

Sabz Posh. Immers blijkt uit verzoekers verklaringen dat hij zelf altijd naar de schrijn ging (administratief

dossier, gehoorverslag CGVS, stuk 5, p. 10) en dat hij waardevolle spullen uit de schrijn wou stelen

omdat hij gehoord had dat er waardevolle spullen zouden liggen. In die optiek is het geenszins

geloofwaardig dat verzoekers kennis over de schrijn niet verder rijkt dan dat het de grootste schrijn was

in Dushi en dat er een heilige begraven lag. Ook is het ongeloofwaardig dat verzoekers kennis over wat

voor waardevolle spullen er lagen niet ver reikt, nu er redelijkerwijze van mag worden uitgegaan dat

wanneer iemand besluit tot een dergelijke risicovolle onderneming als diefstal, hij toch meer op de

hoogte is van de aard van de spullen die er kunnen gestolen worden, teneinde in te schatten of het het

wel waard is om een dergelijk risico te lopen. De vaststelling dat verzoeker niet had nagedacht over aan

wie of hoe hij de verkoop van de gestolen spullen zou regelen, doet verder afbreuk aan de geloof-

waardigheid van zijn verklaringen. Verzoeker bevestigt slechts dat hij hier niet over had nagedacht en

wijst erop niet met voorbedachten rade te werk te zijn gegaan, doch de Raad wijst er nogmaals op dat,

in het licht van de vaststelling dat het om een risicovolle onderneming ging, er geen geloof kan worden

gehecht aan de verklaringen van verzoeker die een dermate gebrekkige kennis en onbedachtzaamheid

aangaande deze onderneming tentoonspreiden, dat elke geloofwaardigheid eraan ontnomen wordt.

Door nogmaals de oproepingsbrief van de rechtbank te voegen, zonder in concreto het motief “De twee

oproepingsbrieven van de autoriteiten en de rechtbank kunnen uw asielrelaas slechts ondersteunen bij

geloofwaardige verklaringen, hetgeen hier niet het geval is. Bovendien betreft de brief van het

districtshuis slechts een kopie. De bewijswaarde van fotokopies is slechts relatief. Zoals trouwens ook
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blijkt uit de informatie waarover het CGVS beschikt kunnen Afghaanse (identiteits-)documenten

eenvoudig en tegen een relatief lage prijs verkregen worden. 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. Deze documenten

volstaan dan ook niet om bovenstaande appreciatie van uw asielaanvraag in positieve zin te wijzigen.”

te betwisten, slaagt verzoeker er niet in dit te weerleggen.

2.7. Van verzoeker, die beweert te worden vervolgd door een plaatselijke commandant, mag voorts

redelijkerwijze worden verwacht dat zijn kennis over deze persoon verder reikt dan de vage verklaringen

die hij hieromtrent heeft afgelegd op het Commissariaat-generaal. Immers mag van een asielzoeker

redelijkerwijze worden verwacht dat hij interesse betoont en zich aldus informeert over de persoon die

hij vreest en voor wie hij zijn land van herkomst is ontvlucht. Verzoekers betoog ter verantwoording van

zijn vage antwoorden en onwetendheden omtrent deze persoon, kan dan ook niet overtuigen om de

vaststellingen in de bestreden beslissing dienaangaande om te buigen. De Raad stelt voorts vast dat het

stuk 5 dat verzoeker aan zijn verzoekschrift voegt en dat hij benoemt als zijnde een kopie van een

oproepingsbrief van de commandant S., in een andere taal dan deze van de rechtspleging is opgesteld

en niet vergezeld is van een voor eensluidende verklaarde vertaling. In toepassing van artikel 8 PR RvV

beslist de Raad dit document niet in overweging te nemen.

2.8. Het is voorts geenszins aannemelijk dat verzoeker een dermate gebrekkige kennis tentoonspreidt

over de aanklacht tegen hem, de straf die op de door hem gepleegde feiten staat en de vraag of er een

rechtszaak tegen hem is geweest. Ook wist verzoeker niet door wie de uitspraak was gedaan noch of

zijn familie een advocaat had geraadpleegd. Evenwel benadrukt de Raad nogmaals dat van een

asielzoeker, die beweert zijn land van herkomst te zijn ontvlucht uit vrees voor zijn leven, redelijkerwijze

verwacht mag worden dat hij interesse betoont in de feiten die aanleiding hebben gegeven tot die vlucht

en dat hij zich hieromtrent informeert. Verzoeker kan bezwaarlijk de vastgestelde vaagheden en

onwetendheden hieromtrent goedpraten door te wijzen op het verschil in rechtssysteem nu, zelfs al zou

dit anders georganiseerd zijn in Afghanistan en blijkens de door verzoeker voorgelegde informatie

onderhevig zijn aan corruptie (stuk 6), dit hem geenszins verhindert op de hoogte te zijn van voorgaan-

de elementen waarvan evenwel gebleken is dat hij het antwoord schuldig moet blijven, hetgeen afbreuk

doet aan de geloofwaardigheid van zijn relaas. Ook het feit dat verzoeker ongeletterd zou zijn kan geen

verantwoording zijn voor zijn onwetendheid, nu dit hem bezwaarlijk verhinderd zich hieromtrent te

informeren. Het feit dat verzoeker nalaat dit te doen, toont een gebrek aan interesse aan in de

kernelementen van zijn relaas, waardoor de geloofwaardigheid ervan op ernstige wijze wordt aangetast.

2.9. Waar verzoeker voor het overige zijn verklaringen herhaalt aangaande zijn vrees voor vervolging

omwille van het spelen van muziek, wijst de Raad er vooreerst op dat het louter herhalen van de

asielmotieven niet van aard is om de motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten (RvS 10

maart 2006, nr. 156.221; RvS 4 januari 2006, nr. 153.278). De Raad benadrukt voorts dat de vrees voor

vervolging niet alleen subjectief bij verzoeker aanwezig moet zijn maar ook moet kunnen worden

geobjectiveerd (RvS 22 april 2003, nr. 118.506; zie ook: P.H. KOOIJMANS, Internationaal publiekrecht in

vogelvlucht, Kluwer, Deventer, 2000, 354). Van verzoeker wordt immers verwacht dat hij de vrees voor

vervolging op concrete wijze aannemelijk maakt. De loutere verwijzing naar de toestand in het land van

herkomst bewijst persoonlijke vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of dat in zijnen hoofde

een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming

bestaat niet. Dit risico dient in concreto te worden aangetoond en verzoeker blijft hiertoe in gebreke.

Door slechts te poneren dat de beslissing aangaande het motief inzake het spelen van muziek uiterst

summier is, en aan te voeren dat hij wel degelijk muziek speelt, hetgeen an sich niet betwist wordt,

maakt verzoeker slechts duidelijk het niet eens te zijn met dat motief, maar laat hij na met concrete

argumenten dit motief te weerleggen. Dergelijk betoog volstaat niet om de geloofwaardigheid van zijn

relaas te herstellen. De Raad stelt andermaal vast dat het stuk 4 dat verzoeker aan zijn verzoekschrift

voegt en dat hij benoemt als zijnde een bedreiging van de mullah’s, in een andere taal dan deze van de

rechtspleging is opgesteld en niet vergezeld is van een voor eensluidende verklaarde vertaling. In

toepassing van artikel 8 PR RvV beslist de Raad dit document niet in overweging te nemen.

2.10. Waar verzoeker het motief betwist over de valsheid van de voorgelegde documenten, wijst de

Raad erop dat verzoeker voorbijgaat aan het determinerend motief dat slechts bewijswaarde aan

stukken kan verleend worden wanneer ze gepaard gaan met geloofwaardige verklaringen en dat voorts,

wat betreft de brief van het districtshuis, dient te worden vastgesteld dat het om een kopie gaat,

waarvan de bewijswaarde relatief is. Immers kunnen kopies gemakkelijk door knip- en plakwerk vervalst

worden. Verzoeker weerlegt deze motieven niet. Bovendien wijst de Raad erop dat het niet zo is dat aan
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de door verzoeker neergelegde documenten slechts bewijswaarde kan worden ontzegd indien de

valsheid of het niet-authentiek karakter ervan wordt aangetoond. De commissaris-generaal en bijgevolg

ook de Raad kunnen evenwel ook weigeren aan de aangebrachte stukken bewijswaarde te hechten

wanneer deze onvoldoende garanties bieden, wat in casu het geval is. De Raad benadrukt nogmaals

dat wat het beoordelen van de authenticiteit en bewijskracht van neergelegde stukken betreft hij een

soevereine appreciatiebevoegdheid heeft en dat om bewijskracht aan een document te kunnen

ontlenen, dit document ondersteund dient te worden door geloofwaardige, coherente en plausibele

verklaringen hetgeen, zoals reeds vermeld, in casu niet het geval is (RvS 14 juli 2011, nr. 7257 (c)).

2.11. Uit hetgeen voorafgaat is gebleken dat aan het asielrelaas van verzoeker, waarop hij zich even-

eens beroept teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te verwerven, geen geloof kan worden

gehecht. De Raad meent derhalve dat verzoeker niet langer kan steunen op de elementen aan de basis

van dat relaas teneinde aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op ernstige schade zoals

bepaald in artikel 48/4, §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.

De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat

verzoeker een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit het

ongeloofwaardige asielrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, §2, c) van de

Vreemdelingenwet.

Artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet beoogt bescherming te bieden in de uitzonderlijke situatie

dat de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict in het land van

herkomst, in casu Afghanistan, dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen

dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend geval, naar het betrokken

gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in voornoemd artikel van de

Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging.

De commissaris-generaal voor de vluchtelingen oordeelt op basis van de objectieve informatie toege-

voegd aan het administratief dossier (Subject Related Briefing (SRB) “Afghanistan” “Veiligheidssituatie

Afghanistan, Beschrijving van het conflict” van 22 maart 2013 en Subject Related Briefing “Afghanistan”

“Veiligheidssituatie Afghanistan, Regionale Analyse” van 21 maart 2013), die gebaseerd is op een

veelheid aan bronnen, en in tegenstelling tot wat verzoeker voorhoudt, actueel is, minstens toont hij het

tegendeel niet aan, dat voor wat betreft het district Dushi in de provincie Baghlan niet kan worden

geconcludeerd dat er voor burgers sprake is van een reëel risico te worden geconfronteerd met een

ernstige bedreiging als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict.

Hoewel de situatie in Afghanistan in zijn algemeenheid nog steeds als ernstig en zorgelijk moet worden

omschreven, zoals ook blijkt uit de informatie gevoegd aan het administratief dossier en de door

verzoeker bijgebrachte informatie, is de Raad van oordeel dat er actueel geen sprake is van een

uitzonderlijke situatie waarbij de mate van het willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend

conflict in het district Dushi in de provincie Baghlan dermate hoog is dat zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat verzoeker louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op

een ernstige bedreiging zoals bedoeld door artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet.

Met het louter betwisten van de inschatting door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van de veiligheidssituatie in het district Dushi in de provincie Baghlan, het neerleggen van

algemene rapporten en informatie over Afghanistan en de argumentatie dat er nog steeds veel

veiligheidsincidenten zijn, en er in deze regio nog steeds een ernstige bedreiging van het leven of de

persoon van een burger is, als gevolg van willekeurig geweld daar er nog steeds een internationaal en

binnenlands conflict heerst, brengt verzoeker geen concrete informatie bij waaruit kan blijken dat de

informatie gevoegd aan het administratief dossier niet correct zou zijn of dat de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen hieruit de verkeerde conclusies zou hebben getrokken. Uit de

door verzoeker bijgebrachte rapporten en door hem aangehaalde aanslagen en incidenten kan immers

geenszins blijken dat de actuele situatie in het district Dushi in de provincie Baghlan er een is van

willekeurig geweld in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet, noch dat de situatie er

van dien aard zou zijn dat verzoeker louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico zou lopen op

ernstige schade in de zin van voornoemd artikel. Er wordt weliswaar melding gemaakt van één zelf-

moordaanslag waarbij ook burgerslachtoffers vielen, doch hieruit blijkt niet dat het aantal veiligheids-

incidenten zou zijn toegenomen en dat er thans een situatie heerst van willekeurig geweld die toelaat de

subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen. De Raad is dan ook van oordeel dat de commissaris-

generaal op een correcte wijze de toestand in Baghlan heeft beoordeeld en correct tot het besluit komt
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dat er actueel geen redenen zijn om enkel en alleen omwille van de algemene veiligheidssituatie in het

district Dushi in de provincie Baghlan subsidiaire bescherming toe te kennen. Daar verzoeker geen

concrete elementen aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de evaluatie van de veiligheids-

situatie aldaar gemaakt door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, wordt

diens analyse door de Raad overgenomen en tot de zijne gemaakt.

Het door verzoeker aangebrachte stuk omtrent het beleid van het Commissariaat-generaal inzake

asielaanvragen van Afghaanse asielzoekers van februari 2010 bevat geen actuele, noch uitgebreide

informatie over Baghlan en is dan ook, net als de overige door verzoeker aangebrachte documentatie, in

zoverre zij al in beperkte mate betrekking heeft op de situatie in de provincie Baghlan, district Dushi, niet

van aard om de aan het administratief dossier gevoegde gedetailleerde en uitgebreid gedocumenteerde

informatie van de commissaris-generaal over de veiligheidssituatie aldaar en diens hierop gebaseerde

evaluatie ervan in een ander daglicht te plaatsen.

2.12. Het enig middel kan niet worden aangenomen. De Raad is van oordeel dat de verzoekende partij

geen argumenten, gegevens of tastbare stukken aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de

beoordeling door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden

beslissing is gesteund op pertinente en draagkrachtige motieven, die de Raad bevestigt en overneemt.

Dienvolgens kan in hoofde van de verzoekende partij noch een gegronde vrees voor vervolging in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel

48/4 van de Vreemdelingenwet worden weerhouden.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig oktober tweeduizend dertien

door:

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. T. LEYSEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

T. LEYSEN S. DE MUYLDER


