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nr. 101 926 van 29 april 2013

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 30 november 2012

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

staatlozen van 31 oktober 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 de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 7 januari 2013 met refertenummer

X.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 15 maart 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 april 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat E. BARBIEUX loco advocaat M.-

C. FRERE en van attaché S. DUPONT, 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, een Afghaans staatsburger van Pasjtoense origine, verklaart geboren te zijn in de provincie

Baghlan maar uw gehele leven met uw familie in Kabul gewoond te hebben. U ontvluchtte Afghanistan

omwille van een clandestiene relatie die u had met (B.M.), een aangetrouwde nicht van de familie

van Marshal Fahim, vice- president van Afghanistan. (B.M.) was gehuwd met diens neef. U begon
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een relatie met haar toen u samen de opleiding tot tandarts volgde in Kaboel. U zag elkaar dagelijks op

de universiteit. Na een 16 tal maanden werd duidelijk dat (B.M.) ernstig ziek was. Na een

aantal bezoeken aan de dokter in Afghanistan die niets opbrachten besloten u, haar moeder en

(B.M.) om naar Indië te gaan voor een onderzoek en behandeling. Na uw terugkeer uit Indië ontdekte

haar man dat u met haar mee naar Indië was gegaan ging en vermoordde haar. U vernam van een

medestudent dat de politie u verdacht van de moord en duikt onder. Een maand later, in maart 2012,

ontvluchtte u Afghanistan en vertrok u richting België. U kwam in België aan op 23 mei 2012 en op 24

mei 2012 vroeg u asiel.

U legde de volgende documenten voor ter ondersteuning van uw asielrelaas: uw taskara;

acht certificaten in verband met uw activiteiten als Taekwando bokser en trainer; een certificaat van

een computeropleiding; een certificaat van uw opleiding Engels een certificaat als bewijs voor uw

opleiding tot tandarts; het internationaal paspoort van u, (B.M.) en haar moeder; een bewijs dat u

betaalde voor elektriciteit in een door u gehuurd pand in Indië; de vliegtickets van u , (B.M.) en haar

moeder naar Indië; drie foto’s van u en (B.M.) in Indië; twee doktersattesten uit Indië in verband met

de ziekte van (B.M.); een politiedocument waarin de feiten in verband met de moord op (B.M.) staan

samengevat en tot slot de resultaten van bloedtesten gedaan in België en een begeleidend document

waarin uitgelegd wordt wat de resultaten betekenen.

B. Motivering

Volgens uw verklaringen verliet u uw land van herkomst omwille van uw vrees vermoord te worden

door de familie van Marshal Fahim, en dit omwille van uw relatie met (B.M.), de echtgenote van

diens neef. Na grondig onderzoek van de door u aangehaalde feiten en alle elementen aanwezig in

het administratieve dossier dient er echter te worden vastgesteld dat u niet aannemelijk heeft gemaakt

dat er in uw hoofde sprake zou zijn van een gegronde vrees voor vervolging zoals voorzien in

de Vluchtelingenconventie. U heeft evenmin een reëel risico op ernstige schade zoals voorzien in

artikel 48/4, §2, a) of b) van de Vreemdelingenwet aannemelijk gemaakt. Na uw verklaringen voor

het Commissariaat-generaal kan er immers geen geloof gehecht worden aan uw vluchtmotieven.

Vooreerst moet worden opgemerkt dat u zeer weinig weet te vertellen over de persoon (B.M.). Zo kunt u

niet verklaren waarom (B.M.), een getrouwde Afghaanse vrouw met een kindje van 8 jaar, ertoe komt

een tandartsenopleiding te volgen. Uw enige verklaring hiervoor is dat het haar interesse was (cgvs, p.

6). Gezien het in een Afghaanse context niet voor de hand liggend is om als getrouwde vrouw met

kinderen hogere studies te doen, kan verwacht worden dat u meer uitleg kunt bieden bij een dergelijke

levensloop van de vrouw waar u een relatie mee had. Vervolgens weet u niets over haar huwelijk - zij

zou u daar niets over hebben verteld - (cgvs, p. 6) of over haar huwelijksproblemen (cgvs, p. 7). U

neemt aan dat ze ongelukkig zou zijn omdat ze een relatie begint met u (cgvs, p. 7). Het is vreemd dat

de vrouw met wie u 16 maanden lang een verboden relatie had en die u dagelijks op de universiteit zag

u niet meer zou hebben verteld over haar huwelijk. Het is eerder te verwachten dat haar huwelijk, dat

een grote hinderpaal vormde voor uw relatie, veelvuldig werd besproken tussen jullie. Voorts weet ook

niets te vertellen over de ziekte waarvoor (B.M.) in Indië moest behandeld worden. U kunt enkel zeggen

dat zij aan "hoofdpijn" leed (cgvs, p. 8). U weet evenmin welke diagnose uiteindelijk in Indië werd

gesteld (cgvs, p. 9). U weet enkel dat zij medicijnen moest nemen, maar u weet niet de welke (cgvs, p.

9). Dergelijk gebrek aan kennis over de ziekte van (B.M.), die u zich danig ter harte nam en die

voldoende ernstig was dat zij voor behandeling naar Indië moest, is eveneens onaannemelijk.

Bovendien moet worden vastgesteld dat u op geen enkele manier kunt overtuigen. Uw verklaringen

zijn niet doorleefd en weinig ernstig. Op de vraag waarom u - ondanks het risico dat u hierbij liep -

besloot een clandestiene relatie te beginnen en te reizen naar het buitenland met een gehuwde vrouw,

wiens man bovendien de neef was van Marshal Fahim, vice –president van Afghanistan en volgens u

ook “de baas van een actieve maffia in Afghanistan” kunt u enkel zeggen dat u haar graag zag en zij u

(cgvs, p. 6). Op de vraag waarom u met een gehuwde vrouw in het geheim op reis ging antwoordt u

iets gelijkaardigs: “wij hielden van elkaar en dat is heel simpel als iemand van elkaar houdt dan maakt

het niet uit of zij de dochter is van een president of van een gewoon persoon.” (cgvs, p. 9). Wanneer

u vervolgens wordt gevraagd hoe u omging met de risico’s dat dit impliceerde antwoordt u

ontwijkend (cgvs, p. 9). Ook over het risico van uw gedrag voor uw familie blijft u vaag en zegt u

gewoon: “ik zag haar graag en wilde mijn leven voor haar opofferen (cgvs, p. 11).” Er kan redelijkerwijze

verwacht worden dat u voor het nemen van dergelijke beslissingen die een risico voor u en ook uw

familie met zich meebrengen toch meer context kunt bieden dan “ik zag haar graag”. Hierbij kan ook

worden opgemerkt dat u, ondanks uw sterke gevoelens voor haar en de moeilijke situatie waarin u zat,
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slechts vage toekomstplannen had met haar. Vluchtplannen had u niet hoewel u zich van het risico dat u

nam bewust was (cgvs, p.11). U zegt wel dat u met haar wilde trouwen indien haar man toestond in

een scheiding (cgvs, p. 11). Dit is echter een onwaarschijnlijk toekomstplan gezien het feit dat u zelf wist

dat dit scenario door de persoonlijkheid van de echtgenoot onmogelijk was (cgvs, p. 11).

Rekening houdende met bovenstaande elementen moet worden vastgesteld dat u uw

clandestiene verhouding met (B.M.), de oorzaak van uw problemen, niet aannemelijk maakt.

Gezien de bovenstaande vaststellingen heeft u niet aannemelijk gemaakt Afghanistan te

hebben verlaten omwille van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie of omdat u een reëel risico zou lopen te worden geconfronteerd met de

doodstraf of executie, of met foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing.

Bijgevolg moet u zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus voorzien in artikel

48/4, §2, a) of b) van de Vreemdelingenwet worden geweigerd. De documenten die u aanbracht ter

staving van uw vluchtrelaas kunnen aan deze vaststelling niets wijzigen. Uw taskara en uw

internationaal paspoort bevestigen uw identiteit maar niet de door u aangehaalde vluchtmotieven . Het

certificaat tandartsenopleiding, de 8 certificaten betreffende uw taekwondo activiteiten en de twee

certificaten betreffende uw computeropleiding bevestigen evenmin de door u aangehaalde problemen.

De vliegtickets naar Indië, de ziekenhuisattesten uit Indië, het bewijs van een betaling van

elektriciteitskosten in Indië, het paspoort van (B.M.) en het paspoort van haar moeder en tot slot de

foto’s waarop u met (B.M.) staat afgebeeld zeggen enkel iets over uw verblijf in Indië samen met (B.M.)

en haar moeder en eventueel iets over de relatie die u had met (B.M.). Deze stukken zeggen echter

niets over de ware oorzaak van uw probleem in Afghanistan, namelijk het clandestiene karakter van de

relatie. Evenmin tonen deze documenten aan dat (B.M.) al gehuwd was en een kind had. Wat betreft

de aanklacht van de politie betreffende de moord op (B.M.) moet worden gesteld dat uit de

informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, blijkt dat de betrouwbaarheid van

Afghaanse documenten erg onzeker is. Corruptie is wijd verbreid bij het verkrijgen van civiele

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

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

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

asielzoeker of bij het ondersteunen van zijn asielrelaas. Uw medische situatie, die u aan de hand van de

resultaten van bloedtesten staaft u houdt geen rechtstreeks verband met de door u aangehaalde

asielmotieven (cgvs, p. 8.). Medische problemen op zich ressorteren niet onder de criteria bepaald in

artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet

noch onder de criteria inzake subsidiaire bescherming zoals vermeld in artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet.

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 casu

de veiligheidssituatie in de stad Kabul te worden beoordeeld.

Bij herevaluatie van de actuele veiligheidssituatie wordt het rapport “UNHCR Eligibility Guidelines

for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van 17

december 2010 nog steeds in rekening genomen gezien UNHCR tot op heden geen nieuwe “Eligibility

Guidelines” heeft vrijgegeven. Nergens in deze UNHCR richtlijnen wordt geadviseerd om voortgaande

op een analyse van de algemene veiligheidssituatie aan elke Afghaan een complementaire vorm

van bescherming te bieden. Hierbij dient opgemerkt dat UNHCR in de stad Kabul aanwezig is en

dat bijgevolg mag verwacht worden dat UNHCR de veiligheidssituatie in Kabul goed kan inschatten. In

casu wordt vastgesteld dat UNHCR niet oproept tot het bieden van complementaire vormen van

bescherming aan Afghanen uit Kabul en dat UNHCR meewerkt aan terugkeerprogramma’s.

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

dossier toegevoegde SRB “ Veiligheidssituatie Afghanistan, Deel I : Beschrijving van het conflict” dd. 15

juni 2012 ) blijkt dat het totaal aantal veiligheidsincidenten en burgerslachtoffers sinds het begin van
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de winter in 2011 is gedaald en deze daling zich verder heeft doorgezet in 2012. De veiligheidssituatie

is nog steeds verschillend naargelang de regio.

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

het administratief dossier toegevoegde SRB “ Veiligheidssituatie Afghanistan, Deel II : Regionale

Analyse” dd. 11 juli 2012) blijkt dat de veiligheidssituatie in de hoofdstad Kabul sinds 2009-2010

merkelijk verbeterd is. Het geweld in het kader van de “insurgency” wordt in de hoofdstad Kabul

gekenmerkt door “asymmetrische aanvallen” doch er is geen sprake van “open combat”. De stad lijdt

wel onder aanslagen met “Improvised Explosive Devices” (IED’s), meer bepaald bermbommen en

zelfmoordaanslagen tegen de Afghaanse en internationale troepen in de stad en op de belangrijkste

invalswegen. Deze zelfmoordaanslagen zijn gericht tegen “high profile” doelwitten in het centrum van de

stad waarbij de internationale aanwezigheid en de Afghaanse autoriteiten worden geviseerd. Het geweld

is dus voor het overgrote deel gericht op deze specifieke doelwitten en is dus niet gericht op de gewone

Afghaanse burgers. Het aantal burgerslachtoffers in Kabul ligt bijzonder laag gezien de Taliban in de

eerste plaats de Afghaanse overheid en de internationale aanwezigheid viseert.

Het geweld in de hoofdstad Kaboel is niet aanhoudend van aard en is eerder gelokaliseerd; de

impact ervan op het leven van de gewone Afghaanse burger is eerder beperkt. U bracht geen informatie

aan waaruit het tegendeel zou blijken.

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

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

gekomen dat er voor burgers in de hoofdstad Kaboel 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 de hoofdstad

Kaboel aldus geen reëel risico op ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c van de

Vreemdelingenwet.

De informatie waarop het CGVS zich baseert werd in bijlage bij het administratieve dossier gevoegd.

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

2.1.1. In zijn eerste middel beroept verzoeker zich op een schending van artikel van de 48/3

vreemdelingenwet gelezen in samenhang met artikel 1 van de Vluchtelingenconventie.

Verzoeker omschrijft waarom B.M. een tandartsenopleiding wenste te volgen en argumenteert waarom

de commissaris-generaal ten onrechte vaststelt dat hij weinig weet te vertellen over hun relatie, namelijk

omdat het voor B.M. emotioneel pijnlijk was om over haar huwelijk te spreken en het voor hem niet veel

zin had om informatie te bekomen over haar echtgenoot aangezien hij elk contact met deze persoon

trachtte te vermijden.

Verzoeker stelt dat hij geen doktersopleiding heeft genoten en de benaming van de medicijnen van B.M.

ingewikkeld en voor leken moeilijk te onthouden is.

Verzoeker meent dat uit zijn verklaringen blijkt dat hij het risico wilde nemen door te stellen dat hij haar

graag zag en bereid was om zijn leven voor haar op te offeren. Verzoeker zou geen vluchtplannen

gehad hebben omdat hij initieel niet van plan was om met B.M. te vluchten, maar integendeel ter plaatse

te blijven en een buitenechtelijke relatie te onderhouden.

Verzoeker voert aan dat het certificaat van de tandartsenopleiding wel degelijk aantoont dat hij met B.M.

studeerde voor tandarts in Kabul. Uit de bestreden beslissing blijkt niet dat er een echtheidsonderzoek is

gevoerd op de neergelegde documenten. Aan verzoeker zou dan ook het voordeel van de twijfel mogen

worden verleend.
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Verzoeker argumenteert dat hij voldoende informatie heeft bijgebracht ter ondersteuning van zijn

asielrelaas. Hij verwijst naar zijn verklaringen en de documenten.

2.1.2. Verzoeker legt ter terechtzitting een aantal foto’s neer.

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

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en hij moet de waarheid

vertellen (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). Zij 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 bijzonderheden voorkomen. 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 (UNHCR, a.w., nr. 204). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet

bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is niet de taak van de Raad 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 gaan om die

elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

De bestreden beslissing stelt terecht vast dat verzoeker wel degelijk weinig nuttig weet te vertellen over

B.M. en dat dienvolgens tot de ongeloofwaardigheid van de feiten kan worden besloten. Verzoeker

vreesde vermoord te worden door de familie van M.F. omdat hij een clandestiene relatie gehad zou

hebben met B.M., die de echtgenote zou zijn van diens neef. Uit de lezing van verzoekers verklaringen

blijkt dat verzoeker nagenoeg niets wist te vertellen over haar; zo kan hij niet verklaren waarom zij, een

getrouwde Afghaanse vrouw met een kindje van acht jaar, ertoe komt een tandartsenopleiding te

volgen. Verzoeker weet ook niets over haar huwelijk of over haar huwelijksproblemen wat zeer

onwaarschijnlijk overkomt omdat het te verwachten is dat deze vrouw, met wie verzoeker 16 maanden

lang een verboden relatie had en die hij dagelijks op de universiteit zag, verzoeker in vertrouwen zou

nemen over haar huwelijk. Gezien de duur en de intensiteit van verzoekers relatie kan verwacht worden

dat hij over haar en over haar huwelijk en huwelijksproblemen weet te vertellen.

Voorts weet verzoeker ook niets te vertellen over de ziekte waarvoor B.M. in Indië moest behandeld

worden; verzoeker kon enkel zeggen dat zij aan “hoofdpijn” leed. Dergelijk gebrek aan kennis over de

ziekte, die verzoeker volgens zijn verklaringen danig ten harte nam en als voldoende ernstig werd

aanzien zodat hij genoopt was haar te vergezellen naar Indië voor haar behandeling, is eveneens

onaannemelijk. Gelet op verzoekers studies kan daarenboven worden aangenomen dat hij interesse

heeft voor pijnen die zich in het hoofd situeren.

Inzake het bijgebrachte attest van zijn tandartsenopleiding wordt in de bestreden beslissing niet gesteld

dat dit niet authentiek zou zijn. Het attest inzake de door hem gevolgde opleiding kan niet aanzien

worden als een begin van bewijs van een liefdesrelatie. Hetzelfde geldt voor de andere door hem

bijgebrachte attesten. De Raad neemt te dezen aangaande de bijgebrachte documenten de motivering

van de bestreden beslissing over.

Gelet op voorgaande vaststellingen maakt verzoeker niet aannemelijk dat hij een langdurige

liefdesrelatie heeft gehad met B.M. en ingevolge deze relatie een vrees voor vervolging zou lopen.

De door verzoeker ter terechtzitting bijgebrachte foto’s kunnen niet leiden tot een andere

oordeelsvorming. Inzake de foto’s, genummerd 1 tot 4 blijkens de inventaris, dient te worden opgemerkt

dat het gefotografeerde documenten betreft; het is voor de Raad onmogelijk om hiervan inhoudelijk

kennis te nemen aangezien ze opgesteld zijn in een andere taal en, zoals voorzien in artikel 8 PR RVV,

niet vergezeld zijn van een voor eensluidende vertaling. De foto’s waarop verzoeker figureert met een

dame (inventaris stuk 6) werden reeds neergelegd (zie administratief dossier, map documenten, stuk

19) en beoordeeld. Omtrent de bijgebrachte foto’s inzake de moord (inventaris stuk 5) omschrijft

verzoeker niet op welke wijze hij in het bezit is gekomen van deze foto’s; dit klemt des te meer

aangezien het foto’s zijn die zich aandienen als foto’s van het gevoerde politioneel onderzoek. Ook de

foto’s met betrekking tot de voorbereiding voor de begrafenis van een overleden vrouw kunnen niet in
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aanmerking worden genomen aangezien verzoeker niet verduidelijkt hoe hij dergelijke foto’s kan

voorleggen die blijkbaar genomen zijn in de privésfeer van een familie voor wie verzoeker een vrees

voor vervolging aanvoert.

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet.

2.3.1. Verzoeker put zijn tweede middel uit een schending van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

Hij verwijst naar het jaarrapport van Amnesty International van 2012.

2.3.2. Verzoeker werpt geen ander licht op de gedane appreciatie inzake de veiligheidssituatie

verzoekers stad van herkomst, in casu Kabul. Verweerder nam diverse objectieve elementen in

ogenschouw teneinde het reële risico zoals voorzien in artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet te

evalueren. Op basis van deze grondige analyse (zie de landeninformatie in het administratief dossier)

dient te worden vastgesteld dat er op heden in de stad Kabul geen sprake is van een reëel risico op

ernstige schade zoals voorzien in artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

De verwijzing naar algemene rapporten en een aantal vaststellingen van internationale

mensenrechtenorganisaties volstaat omwille van de meer specifieke informatie in het administratief

dossier niet om tot een andere oordeelsvorming te komen.

2.4.1. In zijn derde middel voert verzoeker een schending aan van artikel 3 van het Europees Verdrag

voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM).

2.4.2. De feitelijke beoordeling bij het overwegen of een persoon wordt vervolgd in de zin van het

Verdrag van Genève is mutatis mutandis gelijk aan deze zoals gedaan door het EHRM bij het

onderzoek of een persoon een reëel risico loopt om blootgesteld te worden aan een behandeling in de

zin van artikel 3 EVRM. Het is daarom aannemelijk dat artikel 3 EVRM een risico op vervolging omwille

van één van de gronden omschreven in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève omvat (UNHCR,

Manual on Refugee Protection and the European Convention on Human Rights, Regional Bureau For

Europe, Department of International Protection, april 2003, updating augustus 2006, 3.7). Artikel 3

EVRM stemt tevens inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b) van de voormelde wet van 15

december 1980 (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).

De toetsing of verzoeker in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus dan wel de subsidiaire

beschermingsstatus maakt integraal deel uit van de bestreden beslissing en hogere motivering, zodat

een bijkomend onderzoek naar een eventuele schending van artikel 3 EVRM niet aan de orde is.

2.5.1. Verzoeker beroept zich in zijn vierde middel op een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en

de motiveringsplicht als algemeen rechtsbeginsel en in het bijzonder als algemeen beginsel van

behoorlijk bestuur, zoals aan de commissaris-generaal opgelegd door de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen.

2.5.2. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de commissaris-generaal op zijn beslissingen zorgvuldig voor te

bereiden en deze te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief dossier blijkt dat

verzoeker op het Commissariaat-generaal werd gehoord, waarbij hij de mogelijkheid kreeg zijn

asielmotieven uiteen te zetten, zijn argumenten kracht bij te zetten en kon hij nieuwe en/of aanvullende

stukken neerleggen, dit alles in aanwezigheid van een tolk. Aldus werd zorgvuldig gehandeld.

Wat de ingeroepen schending van de motiveringsplicht betreft, heeft de wet van 29 juli 1991 betreffende

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in

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

die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem of haar verschaft. Uit het verzoekschrift,

zoals hoger aangehaald en beoordeeld, blijkt dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing

kent zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt.

3. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende

partij.
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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.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig april tweeduizend dertien

door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


