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nr. 102 312 van 3 mei 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 11 januari 2013

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

staatlozen van 20 december 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.

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 advocaat F. D'HULSTER, die verschijnt voor de verzoekende partij, 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, (S. A.), verklaart over de Afghaanse nationaliteit te beschikken en van origine een Pashtoun te zijn. U

werd 22 jaar geleden geboren in het dorp Daboo, Pakistan. U woonde er drie jaar waarna uw ouders

terugkeerden naar hun geboortestreek in Afghanistan. Daar woonde u samen met uw ouders, uw oom,

drie broers en vier zussen in het dorp Sangar Baroo, district Rodat, provincie Nangarhar. U ging niet

naar school, maar wel naar de koranles. Dit volgde u vier à vijf jaar. U bent vier jaar geleden getrouwd

en u hebt twee kinderen. U werkte gedurende twee jaar als slagersleerling.

Toen u 12 à 13 jaar oud was, ontdekte uw vader dat uw oom langs vaderskant – (M. A.) - betrokken was

bij de taliban en hij verplichtte uw oom te verhuizen. Uw oom wou dat u in de toekomst met hem zou
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meestrijden. Later - toen u reeds werkte in de beenhouwerij - werd u op weg naar huis beschoten door

taliban omdat zij meenden dat u van hen wegvluchtte. Uw ooms zoon (K.) was ook lid van de taliban,

maar hij stierf toen u net getrouwd was. Hierna verhoogde uw oom de druk en ijverde hij er verder voor

u bij de taliban te krijgen. Uw vader en u wilden dit niet. Een maand na de dood van zijn zoon - op 20

januari 2011 - stuurde uw oom u een dreigbrief waarin stond dat u zich moest aansluiten bij de taliban.

Een maand later - op 21 februari 2012 - ontving u een tweede dreigbrief waarin deze eis nog eens werd

herhaald. U bleef nog 10 dagen in Afghanistan waarna u bij uw oom langs moederskant in Pakistan

ging. Vijftien tot twintig dagen nadat u in Pakistan aankwam, ontving u een derde dreigbrief, dit was op

26 april 2011. U had toen al verschillende keren een klacht ingediend bij het districtshuis. Hierna keerde

u terug naar uw dorp en werd er besloten dat u Afghanistan zou moeten verlaten. De volgende ochtend

verliet u uw land.

Op 12 juli 2011 kwam u aan in België en een dag later diende u uw asielaanvraag in.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u volgende documenten voor: uw ‘taskara’

(Afghaans identiteitsdocument) en drie dreigbrieven.

B. Motivering

Op basis van uw verklaringen wordt door het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en

Staatlozen (CGVS) geconcludeerd dat er in uw hoofde geen sprake is van een gegronde vrees voor

vervolging zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie noch van een reëel risico op ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming - artikel 48/4, §2 - van de

vreemdelingenwet. Vooreerst dient te worden vastgesteld dat de geloofwaardigheid van uw

asielmotieven op fundamentele wijze ondermijnd wordt door tegenstrijdigheden die werden vastgesteld

doorheen uw verklaringen. Zo stelt u aanvankelijk dat u tussen de verhuis van uw oom toen u 12-13 jaar

oud was en de dood van zijn zoon – (K.) - toen u 18 jaar oud was, geen contact hebt gehad met uw

oom, terwijl u nadien stelt dat uw oom u bleef aanspreken om bij de taliban te komen, wat toch enig

contact tussen jullie beiden laat vermoeden (CGVS vragen 99-104, 130). Wanneer u hiermee

geconfronteerd wordt, herhaalt u dat jullie in die periode van om en bij de zes jaar geen contact hebben

gehad met elkaar (CGVS vraag 105). Opnieuw wordt u gewezen op deze tegenstrijdigheid waarna u

zegt dat uw oom u voor en na de dood van zijn zoon had aangesproken om bij de taliban te gaan

(CGVS vraag 106). Op die manier maakt u het voor het CGVS onmogelijk de ware toedracht te

achterhalen. Telkens wanneer u op een tegenstrijdigheid gewezen wordt, herhaalt u het

tegenovergestelde. U slaagt er niet in consequent te blijven waardoor er ook geen geloof meer gehecht

kan worden aan uw versie van de feiten. Van iemand die deze zaken aan den lijve heeft ondervonden,

kan immers verwacht worden dat hij consequent kan blijven wanneer hij dit verhaal naar voren brengt. U

stelt de ene keer dat jullie geen contact meer hadden en de andere keer dat hij u wel nog probeerde in

te lijven bij de taliban. Nog later - wanneer u er expliciet naar gevraagd werd - herinnert u zich plots dat

u voor de dood van (K.) beschoten werd (CGVS vragen 145-148). Dat u hiervoor - toen u gevraagd

werd naar wat er nog gebeurde tussen de dood van (K.) en de verhuis van uw oom - met geen woord

repte over deze beschieting is erg opmerkelijk en doet vermoeden dat dit verhaal verzonnen is. Er kan

verwacht worden dat wanneer u zo’n ongetwijfeld schokkende gebeurtenis meemaakt u zich dit nog zou

herinneren wanneer u hiernaar gevraagd wordt, u dit zelfs onmiddellijk spontaan zou vermelden. Pas

wanneer u letterlijk gevraagd wordt naar een beschieting, herinnert u zich deze gebeurtenis, wat gezien

de ernst van de gebeurtenissen weinig aannemelijk is. Eén en ander laat toe te twijfelen aan uw

asielrelaas.

Daarnaast verklaart u dat uw buren hadden gezien hoe uw oom de eerste dreigbrief aan uw deur

had gelegd, terwijl u later stelt dat uw oom er zelf niet was, dat hij op verplaatsing was (CGVS vragen

90, 95-96). Hieromtrent vertelt u ook dat u uw oom na de dood van zijn zoon en na de brieven niet

meer hebt gesproken (CGVS vragen 97-98). Nochtans beweerde u daarvoor telkens opnieuw dat hij u

na de dood van zijn zoon (mondeling) bleef contacteren om bij de taliban te gaan en dat hij hiervoor ook

de dood van zijn zoon gebruikte (CGVS vragen 81-82, 94). Uw relaas is dus doorspekt

met tegenstrijdigheden wat erop wijst dat u deze zaken eigenlijk niet hebt meegemaakt. Wanneer u

deze zaken wel zou hebben meegemaakt, kan er van uitgegaan worden dat u hier consequenter

en coherenter zou kunnen over vertellen. U blijft op dit vlak zwaar in gebreke waardoor uw

asielmotieven compleet onderuit worden gehaald.

Ook qua data spreekt u zichzelf tegen: u stelt dat u de eerste brief ergens tussen de winter en de

zomer hebt ontvangen wat u later specificeert tot de lente (CGVS vragen 91-92). Op de vraag of er toen
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iets in bloei stond, antwoordt u dat het toen de periode van het graan was. In uw provincie wordt het

graan geoogst tussen 15 mei en 15 juni, wat bevestigt dat de brief ergens in de lente zou moeten

aangekomen zijn, ware het niet dat de eerste brief gedateerd is op 14/2/1432 of volgens de

Gregoriaanse kalender 20 januari 2011, wat pal in de winter valt (CGVS vraag 93; zie ook informatie

administratief dossier, groene map).

Bovendien blijkt uit uw verklaringen dat u pas een maand tot anderhalve maand na de tweede

dreigbrief naar Pakistan vluchtte (CGVS vragen 123-127, 130). Het feit dat u pas een maand tot

anderhalve maand na die tweede dreigbrief Afghanistan hebt verlaten relativeert de ernst van uw

voorgehouden vrees. Er kan immers verondersteld worden dat wanneer die dreiging werkelijk imminent

was u sneller maatregelen zou genomen hebben om hieraan te ontvluchten. In tussentijd bleef u zowel

na de eerste als na de tweede dreigbrief verder werken in de beenhouwerij (CGVS vragen 119-120,

123-127). Toch was volgens u uw leven in gevaar (CGVS vraag 121). Blijven werken en minstens een

maand na de tweede bedreiging in Afghanistan blijven, is nu niet direct de acties die kunnen verwacht

worden van iemand wiens leven in direct gevaar is. Te meer u zelf stelde ooi te zijn beschoten toen u op

weg van uw werk naar huis was. Dit alles is nefast voor de geloofwaardigheid van uw asielmotieven.

Achteraf beweert u dat u niet goed begrepen werd en dat u bedoelde dat u nog 10 dagen thuis bleef

(CGVS vraag 131-132). Dit is geen afdoend excuus omdat u herhaaldelijk gevraagd werd naar deze

periode. Bovendien klopt deze chronologie niet met de datum die vernoemd wordt op de laatste

dreigbrief, nl. 26 april 2011. Aangezien de tweede dreigbrief gedateerd is op 21 februari 2012 en u

beweert dat de derde brief 20 à 25 dagen (10 + 10 à 15) na de tweede aankwam, betekent dit dat er een

hiaat van ruim een maand in uw verklaringen zit (CGVS vragen 131-132). Beide pistes ondermijnen dus

de geloofwaardigheid van uw asielmotieven.

Daarenboven zou u tegen de slager bij wie u werkte gezegd hebben dat u naar Pakistan ging omdat

u problemen had met uw oom, waarna de slager op simpel verzoek alles tegen uw oom vertelde

(CGVS vragen 133-134). Ten eerste is het nogal onwaarschijnlijk dat u zomaar alles in verband met

uw problemen zou vertellen tegen uw baas en ten tweede is het hoogst onwaarschijnlijk dat uw baas -

die wist van uw problemen met uw oom - zomaar uw onderduikadres zou doorgeven aan diezelfde

oom. Ook dit ondergraaft uw asielrelaas.

Rekening houdend met alle bovenstaande opmerkingen kan er aan uw asielrelaas geen geloof

worden gehecht en dient er te worden geconcludeerd dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees voor

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie aannemelijk te maken.

De documenten die u voorlegt kunnen bovenstaande appreciatie niet wijzigen aangezien zij een

bewijs zijn van uw identiteit en herkomst, wat door het CGVS niet wordt betwist. De drie dreigbrieven

zijn met de hand geschreven documenten wat door eender wie eender waar kan gebeurd zijn. De

herkomst van dergelijke documenten kan onmogelijk vastgesteld worden. Bovendien blijkt uit informatie

waarover het CGVS beschikt dat dergelijke documenten gemakkelijk aangekocht of via corruptie

verkregen kunnen worden (blauwe map).

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.

Alhoewel u verklaart woonachtig te zijn geweest in het district Rodat van de provincie Nangarhar, kan

er op basis van uw verklaringen worden geconcludeerd dat u beschikt over een veilig onderkomen

in Jalalabad, de hoofdstad van uw provincie van herkomst. Het district Rodat, waarvan u zegt afkomstig

te zijn, grenst aan Jalalabad. Ten aanzien van de Dienst Vreemdelingenzaken stelt u het zelfs nog

dichter bij huis voor aangezien u er aangeeft dat het dorp Baroo, waar uw thuisadres is en uw vrouw en

zoontje leven, eigenlijk deel uitmaakt van Jalalabad (verslag DVZ, vragen 9 en 15). Er mag aldus

worden aangenomen dat u als volwassen man die een praktische stiel kreeg aangeleerd (beenhouwer)

in een levendige stad zoals Jalalabad, vlakbij uw thuishaven, een nieuw onderkomen kan vinden, werk

kan vinden en met uw gezin een leven kan opbouwen. Indien het voor u mogelijk was om zelfs een

tijdlang in Pakistan, een vreemd land voor u, te leven, alvorens naar Europa te komen, moet dit ook

mogelijk zijn in de hoofdstad van uw provincie van herkomst, vlakbij uw eigen dorp. Jalalabad-stad is

voor u niet vreemd, is praktisch bereikbaar, en - rekening houdend met bovenstaande vaststellingen -
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kan er geen sprake zijn van een vrees voor vervolging. Jalalabad is voor u veilig en toegankelijk

waardoor u beschikt over een intern vluchtalternatief.

Dient in casu de veiligheidssituatie in Jalalabad te worden beoordeeld.

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

dossier toegevoegde SRB “Afghanistan - Veiligheidssituatie Jalalabad” dd. 23 oktober 2012) blijkt

weliswaar dat de veiligheidssituatie in de provincie Nangarhar in 2012 verslechterd is, doch anderzijds

blijkt dat het geweldsniveau erg verschillend is naargelang het district.

Voor wat het district Jalalabad betreft, blijkt uit de informatie waarover het CGVS beschikt dat de

situatie in dit district relatief rustig is. Niet alleen het aantal aanslagen, maar ook het aantal

burgerslachtoffers is er relatief laag. De aanvallen in Jalalabad hadden zowel in 2011, als in 2012

hoofdzakelijk Afghaanse en internationale troepen als doelwit. Daarenboven is het aantal te betreuren

burgerslachtoffers gering. In februari 2011 vielen bij één zware aanslag 40 burgerdoden. In 2012 (jan-

sept) vielen in Jalalabad twee burgerdoden bij één incident. Verder raakten slechts bij een beperkt

aantal incidenten ook burgers gewond. Voor het overige heeft de stad af te rekenen met gerichte

aanslagen en gerichte moorden op hoge profielen en een hoge criminaliteit. De Afghaanse

veiligheidsdiensten controleren de stad en de opstandelingen beschikken slechts over een beperkte

operationele capaciteit. Er worden geen aan het conflict toe te dichten vluchtelingenstromen gemeld van

burgers die Jalalabad verlaten.

Uit de informatie waarover het GVS beschikt, blijkt derhalve dat het geweld in Jalalabad beperkt en

niet aanhoudend van aard is. De aanslagen zijn eerder gericht op bepaalde profielen en 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 Jalalabad 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 Jalalabad 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

2.1.1. In een eerste middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel 1, A (2) van het

Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen juncto artikel 48/2 en 48/3 van voormelde

wet van 15 december 1980 (hierna: vreemdelingenwet), van artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en van de beginselen van behoorlijk

bestuur, meer specifiek de rechten van verdediging en de zorgvuldigheidsverplichting.

2.1.2. In een tweede middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet juncto artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van bestuurshandelingen.

2.1.3. Verzoeker meent dat de tegenstrijdigheden die verweerder denkt te vinden in zijn verhaal uiterst

miniem zijn en grotendeels te wijten aan een miscommunicatie tussen ondervrager, tolk en verzoeker.

Verzoeker meent dat hij tijdens het gehoor nooit gezegd heeft dat hij tussen de verhuis van zijn oom en

de dood van diens zoon K. niet door zijn oom werd aangesproken. Verzoeker werd geregeld, zowel voor

als na de dood van K. door zijn oom benaderd en dit vanaf de leeftijd van acht jaar. Dit gebeurde niet

altijd via een rechtstreeks contact met de oom, maar vaak via andere mensen en via de dreigbrieven.
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Waar verweerder stelt dat verzoeker zich pas later tijdens het gehoor en nadat hem hier expliciet om

gevraagd werd, plots herinnert dat hij voor de dood van K. beschoten werd, voert verzoeker aan dat hij

enkel antwoordde op de vragen die hem gesteld werden. Hij was van mening dat hij tijdens het gehoor

letterlijk en rechtstreeks op de vragen van de ondervrager moest antwoorden. Daarom haalde hij de

beschieting pas aan als hem hier expliciet om werd gevraagd.

Verder voert verzoeker aan dat hij nooit gezegd heeft dat zijn oom de dreigbrieven zelf heeft

achtergelaten, maar dat zijn oom waarschijnlijk iemand gestuurd had. Hij heeft evenmin gezegd dat de

buren dit gezien hadden. De brieven werden door verzoekers moeder gevonden. Daarna hebben

verzoeker en zijn gezin de brieven laten voorlezen door de buren, aangezien zij zelf niet kunnen lezen.

In de brieven staat dat ze afkomstig zijn van de oom. Zowel voor de dood van K. als na diens dood bleef

de oom verzoeker contacteren. Verzoeker heeft de indruk dat hij niet altijd juist begrepen werd door de

tolk. Tijdens het gehoor moesten de vragen vaak herhaald worden omdat het antwoord dat de tolk aan

de ondervrager vertaalde niet altijd het juiste antwoord was op de vraag die door de tolk aan verzoeker

vertaald werd. Mogelijks zijn er tijdens de communicatie zaken misgelopen, waardoor deze

zogenaamde tegenstrijdigheden zijn ontstaan.

Waar verweerder stelt dat verzoeker zichzelf betreffende de data tegenspreekt, stelt verzoeker dat hij

inderdaad gezegd heeft dat hij de brieven tussen de winter en de zomer ontvangen heeft. Volgens

verzoeker is ook hieromtrent de communicatie waarschijnlijk niet altijd vlekkeloos verlopen, waardoor,

toen verzoeker gevraagd werd te specificeren wanneer hij precies de brieven ontvangen had, hij de

lente als antwoord gaf.

De bestreden beslissing stelt dat verzoeker pas een maand tot anderhalve maand na de tweede

dreigbrief naar Pakistan vluchtte, hetgeen de ernst van zijn vrees zou relativeren. In de tussentijd bleef

hij verder werken in de beenhouwerij. Verzoeker werd echter niet goed begrepen en verklaarde dat hij

tien dagen na de tweede dreigbrief naar Pakistan vluchtte en dat hij gedurende die tien dagen niet meer

in de beenhouwerij werkte maar met zijn vader overlegde welke kant hij op moest.

Verzoeker meent eveneens niet goed begrepen te zijn waar de bestreden beslissing vaststelt dat er een

hiaat van ruim een maand zit tussen de tweede dreigbrief – gedateerd op 21 februari 2011 – en

verzoekers bewering de derde dreigbrief 20 à 25 dagen later te hebben ontvangen, terwijl die derde

dreigbrief gedateerd is op 26 april 2011. Verzoeker voert nu echter aan dat hij bedoelde dat hij tien

dagen na de tweede dreigbrief naar Pakistan vluchtte en dat toen hij ongeveer 25 dagen ter plaatse was

de derde dreigbrief daar toegekomen is. In die derde dreigbrief staat immers vermeld dat ze hem zelfs in

Pakistan weten te vinden.

Vervolgens benadrukt verzoeker dat hij niet weet wie uiteindelijk zijn oom inlichtte over zijn vlucht naar

Pakistan en dat hij tijdens het gehoor verklaarde dat het de slager “zou kunnen” geweest zijn. Er waren

immers ook andere mensen op de hoogte van zijn vertrek naar Pakistan, zoals enkele familieleden.

Waar de bestreden beslissing de herkomst van de drie dreigbrieven in twijfel trekt, stelt verzoeker dat hij

oprecht is wanneer hij zegt dat deze brieven echte, originele brieven zijn die door zijn oom werden

geschreven. Zijn familie heeft deze brieven naar België opgestuurd nadat hij asiel had aangevraagd. De

enveloppe van deze zending werd eveneens bij de stukken gevoegd en aan het CGVS voorgelegd.

Verzoeker meent dat hij minstens subsidiaire bescherming moet krijgen. Hij heeft zijn hele leven in een

klein dorp gewoond en heeft daar een vrouw en kinderen. Voor zo iemand is het in Afghanistan

onmogelijk om in een grote stad als Jalalabad werk en een woning te vinden zonder er familie te hebben

wonen. Jalalabad is voor verzoeker geen optie. Bovendien zullen zijn oom en de taliban hem ook daar

weten te vinden. Als hij naar Afghanistan zou moeten terugkeren, loopt hij een reëel, zelfs een zeker

risico op ernstige schade, aangezien zijn oom nog steeds om hem vraagt.

2.1.4. Verzoeker voegt volgende stukken aan zijn verzoekschrift: een kopie van de eerste dreigbrief

(stuk 3), een kopie van de tweede dreigbrief (stuk 4), een kopie van de derde dreigbrief (stuk 5), een

kopie van verzoekers paspoort (stuk 6) en een kopie van de enveloppe waarin de documenten naar

België werden opgestuurd (stuk 7). Verzoeker heeft geen vertaling van de stukken bijgevoegd.

2.2.1. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, 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
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heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft. De motieven

ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in deze beslissing worden

gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker deze motieven kent en aan een inhoudelijke kritiek

onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt en voert hij in wezen

de schending aan van de materiële motiveringsplicht. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van

deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden beslissing 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.

2.2.2. 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.

2.2.3. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag in hetgeen volgt

bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en

vervolgens in het kader van artikel 48/4.

2.2.4. Verzoeker preciseert niet op welke wijze artikel 48/2 van de vreemdelingenwet, hetwelk overigens

op louter algemene wijze bepaalt welke vreemdelingen als vluchteling kunnen worden erkend dan wel

als persoon die in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming, zou (kunnen) zijn geschonden. De

schending van dit artikel wordt bijgevolg niet dienstig aangevoerd.

2.2.5. Verzoeker wijt de in de bestreden beslissing vastgestelde tegenstrijdigheden aan “een

miscommunicatie tussen ondervrager, tolk en verzoeker”. Aan verzoeker werd echter bij de aanvang

van het gehoor bij het CGVS gevraagd of hij de tolk begreep en er werd verduidelijkt dat eventuele

problemen – betreffende de tolk of andere – gemeld moesten worden. Verzoeker en de advocaat die

hem bijstond maakten gedurende het gehoor geen melding van problemen inzake de vertaling of

communicatie. Evenmin formuleerden zij enige opmerking in die zin wanneer daartoe aan het einde van

het gehoor de kans werd geboden (administratief dossier, stuk 3). Uit het gehoorverslag blijkt verder dat

het gehoor op normale wijze is geschied en er kunnen geen problemen uit worden afgeleid. Dat zich

vertaalproblemen zouden hebben voorgedaan kan dan ook niet worden aangenomen, te meer daar

verzoeker geen kritiek uit op het feitenrelaas in de bestreden beslissing zodat hij niet aantoont dat hij

zijn relaas niet correct kon communiceren. Bovendien, wanneer een bepaalde vraag of een bepaald

antwoord niet duidelijk was, werd verzoeker meermaals de kans geboden om de vraag opnieuw te

beantwoorden of zijn antwoord te verduidelijken (gehoorverslag CGVS, p.10, 11, 13).

Vervolgens blijkt uit het gehoorverslag dat de zogenaamde “miscommunicaties” die verzoeker in zijn

verzoekschrift aanhaalt, geen steun vinden in het gehoorverslag. Zo stelt verzoeker dat hij tijdens het

gehoor nooit zou gezegd hebben dat hij tussen de verhuis van zijn oom en de dood van diens zoon K.

niet door de oom werd aangesproken. Nochtans verklaarde verzoeker tijdens het gehoor op het CGVS

dat hij geen contact had met zijn oom nadat die laatste verhuisd was naar een ander dorp, dat zijn vader

alle contacten verbroken had (gehoorverslag CGVS, p. 11). Later verklaarde verzoeker dat hij wel nog

door zijn oom gecontacteerd werd (gehoorverslag CGVS, p. 11-12). De door verweerder vastgestelde

incoherentie kan aldus wel degelijk uit het gehoorverslag worden afgeleid.

Verder stelt verzoeker dat hij tijdens het gehoor nooit zou gezegd hebben dat zijn oom de eerste

dreigbrief zelf aan zijn deur heeft achtergelaten, maar dat hij waarschijnlijk iemand gestuurd had.
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Verzoeker zou tevens niet gezegd hebben dat de buren zijn oom de eerste dreigbrief zouden hebben

zien achterlaten daar de brieven door verzoekers moeder werden gevonden. Nochtans verklaarde

verzoeker tijdens het gehoor: “er waren ook buren bij osn en die zeiden je oom heeft dta achtergelaten”

(gehoorverslag CGVS, p. 10). Later verklaart verzoeker dat zijn oom “op verplaatsing” was en dat

andere mensen die onder hem stonden de dreigbrief hebben achtergelaten (gehoorverslag CGVS, p.

10-11). Aldus kan ook deze tegenstrijdigheid uit het gehoorverslag worden afgeleid.

Voorts meent verzoeker dat hij tijdens het gehoorverslag verklaard heeft dat het de slager “zou kunnen”

geweest zijn die zijn oom inlichtte over verzoekers verblijf in Pakistan na de tweede dreigbrief. In het

gehoorverslag is echter duidelijk te lezen dat verzoeker verklaarde dat zijn oom aan de slager vroeg

waar hij was, dat de slager zei dat hij naar Pakistan is gegaan en dat zijn oom het daardoor te weten is

gekomen (gehoorverslag CGVS, p. 14). Verzoeker verklaarde nergens dat het ook andere mensen

zouden kunnen geweest zijn die op de hoogte waren van zijn vertrek naar Pakistan, zoals hij in zijn

verzoekschrift stelt. Verzoekers verweer is aldus een loutere post factum-verklaring die de in de

bestreden beslissing vastgestelde tegenstrijdigheid niet kan opheffen.

Wat de overige tegenstrijdigheden betreft tracht verzoeker deze in zijn verzoekschrift te vergoelijken

door ze voor te stellen als misvattingen omdat hij verkeerd begrepen is of door te stellen dat hij enkel op

de vragen antwoordde die hem expliciet gesteld werden. Zo stelt verzoeker met betrekking tot de

tegenstrijdigheid aangaande het achterlaten van de eerste dreigbrief: “Verzoeker heeft de indruk dat hij

niet altijd juist werd begrepen door de tolk aanwezig op het interview. […] Mogelijks zijn er tijdens de

communicatie zaken misgelopen, waardoor deze zogenaamde tegenstrijdigheden zijn ontstaan.”

Betreffende de tegenstrijdigheid aangaande het tijdstip waarop verzoeker de eerste dreigbrief ontving,

stelt verzoeker: “Waarschijnlijk is ook hier de communicatie niet vlekkeloos verlopen […I”. Aangaande

het vastgestelde hiaat van ruim een maand tussen het ontvangen van de tweede en de derde dreigbrief

zegt verzoeker dan weer: “Deze uitleg werd blijkbaar niet goed begrepen.” Deze argumentatie kan, gelet

op de voormelde vaststelling dat verzoeker noch zijn advocaat opmerkingen maakten tijdens of na het

gehoor en het gehoor op een normale manier is verlopen, niet de in de bestreden beslissing

vastgestelde tegenstrijdigheden ongedaan maken.

Waar het gaat om het feit dat hij zijn beschieting vóór de dood van K. zich niet spontaan herinnerde,

stelt verzoeker in zijn verzoekschrift: “Hij was van mening dat hij tijdens het interview letterlijk en

rechtstreeks op de vragen van de ondervrager moest antwoorden. Vandaar dat verzoeker dit pas

aanhaalde wanneer hem er expliciet om werd gevraagd.” Nochtans werd verzoeker aan het begin van

het gehoor duidelijk meegedeeld dat hij zo uitgebreid mogelijk dient te antwoorden op de vragen en dat

het aan hem is om zijn verhaal zo goed mogelijk te ondersteunen met documenten en zijn verklaringen

(gehoorverslag CGVS, p. 2). Dat verzoeker de beschieting niet spontaan vermeldt bij de vraag “Waarom

heb je je land verlaten?” (gehoorverslag CGVS, p. 9) is opmerkelijk en strookt niet met de op hem

rustende medewerkingsplicht om spontaan de feiten mee te delen die de aanleiding vormden om zijn

land te verlaten. De bestreden beslissing stelt dan ook terecht: “Er kan verwacht worden dat wanneer u

zo’n ongetwijfeld schokkende gebeurtenis meemaakt u zich dit nog zou herinneren wanneer u hiernaar

gevraagd wordt, u dit zelfs onmiddellijk spontaan zou vermelden. Pas wanneer u letterlijk gevraagd

wordt naar een beschieting, herinnert u zich deze gebeurtenis, wat gezien de ernst van de

gebeurtenissen weinig aannemelijk is.”

Verzoeker stelt dat hij oprecht is wanneer hij zegt dat de dreigbrieven echte originele brieven zijn die

door zijn oom werden geschreven. Hij heeft de enveloppe waarmee de documenten naar België werden

opgestuurd, aan het CGVS voorgelegd. Echter, gelet op de voormelde tegenstrijdigheden in zijn

asielrelaas waaruit de ongeloofwaardigheid ervan blijkt, gelet op het feit dat het hier om

handgeschreven documenten gaat die door eender wie en eender waar kunnen opgesteld zijn en gelet

op de objectieve informatie die verweerder aan het administratief dossier toevoegde (zie map

“Landeninformatie”) waaruit blijkt dat Afghaanse documenten gemakkelijk aangekocht of via corruptie

verkregen kunnen worden, kan aan deze documenten geen bewijswaarde worden toegekend.

Bovendien beschikken documenten slechts over een ondersteunende bewijswaarde, namelijk in die

mate dat zij door geloofwaardige verklaringen worden ondersteund, quod non in casu.

De motieven van de bestreden beslissing zijn pertinent en correct en vinden steun in het administratief

dossier en worden door de Raad tot de zijne gemaakt.
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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.

2.2.6. Gelet op de sub 2.2.5. vastgestelde ongeloofwaardigheid van dit asielrelaas, toont verzoeker niet

aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar

zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en

b) van de vreemdelingenwet.

Verzoeker meent dat hij zich niet in Jalalabad kan vestigen daar hij er geen familie, vrienden of

kennissen heeft wonen en hij opgroeide in een klein dorp waar hij een vrouw en kinderen heeft. Wonen

en werken in Jalalabad zou te duur zijn. Dit motief is echter louter van economische aard en kan niet

weerhouden worden. Bovendien blijkt uit de verklaring die verzoeker invulde bij de vragenlijst op de

Dienst Vreemdelingenzaken dat hij en zijn vrouw en kinderen in Baru dorp wonen, hetgeen tot de stad

Jalalabad zou behoren (administratief dossier, stuk 16, vragen 9 en 15). Verzoeker heeft een praktische

stiel geleerd (slager) en is een volwassen man. Er kan dan ook niet worden ingezien waarom verzoeker

zich niet in de stad Jalalabad zou kunnen vestigen.

Uit de objectieve informatie die verweerder aan het administratief dossier toevoegde (zie map

“Landeninformatie”) blijkt dat het aantal burgerslachtoffers in Jalalabad relatief laag is. De aanvallen

hadden er zowel in 2011 als in 2012 hoofdzakelijk Afghaanse en internationale troepen als doelwit. De

stad heeft af te rekenen met gerichte aanslagen en gerichte moorden op hoge profielen en een hoge

criminaliteit. De Afghaanse veiligheidsdiensten controleren de stad en de opstandelingen beschikken

slechts over een beperkte operationele capaciteit. Het geweld in Jalalabad is beperkt en niet

aanhoudend van aard. De aanslagen zijn gericht op bepaalde profielen en de impact ervan op het leven

van de gewone Afghaanse burger is eerder beperkt. Aldus is er voor burgers in Jalalabad actueel geen

reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

Gelet op de hoger vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn relaas en de elementen in het dossier

toont verzoeker niet aan dat er in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij

een reëel risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

2.2.7. De procedure voor de commissaris-generaal is geen jurisdictionele procedure, maar een

administratieve. De rechten van verdediging zijn niet onverkort van toepassing op beslissingen die

worden genomen in het kader van de vreemdelingenwet. Er bestaat geen verplichting tot het houden

van een tegensprekelijk debat en verzoeker toont niet aan hoe hij een recht van verdediging kan

genieten met betrekking tot de bestreden beslissing die een bestuurlijk karakter heeft. Voorts bestaat er

geen rechtsregel die bepaalt dat de commissaris-generaal verzoeker op voorhand had moeten

confronteren met alle vaststellingen waarop de bestreden beslissing is gebaseerd.
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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.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drie mei tweeduizend dertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


