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nr. 112 083 van 17 oktober 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 1 juli 2013 heeft

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

28 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 6 september 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

3 oktober 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat D. VAN EENOO en van attaché

I. SNEYERS, 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

Uit het administratief dossier blijkt dat u, (O.M.A.), verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten. U zou

27 jaar oud zijn. U zou afkomstig zijn uit het dorp Kas Aziz Khan in het district Qarghayee van de

provincie Laghman. U spreekt Pashtu. U zou niet gehuwd zijn.

U zou in de 6de maand van 1390 (augustus/september 2011) Afghanistan verlaten hebben. Op 16

maart 2013 kwam u aan in België en op 18 maart 2013 vroeg u asiel aan.

Op het gehoor op het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) heeft u

uw medewerking geweigerd omdat u verklaarde de beschikbare tolk Pashtu niet te verstaan. U heeft

dan het CGVS ook niet op de hoogte gebracht van uw mogelijke asielmotieven die tot uw vertrek
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uit Afghanistan geleid hebben. U heeft ook geen documenten overhandigt die zouden toelaten uw

identiteit, herkomst of reisweg te staven.

Bij de vragenlijst op de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde u dat u Afghanistan bent ontvlucht

omdat u de taliban vreest. U was werkzaam als automecanicien. Iemand kwam u vragen naar zijn auto

te gaan kijken die in panne stond. U ging mee met deze persoon. Daar aangekomen bleek dat ze wilden

dat u explosieven in een auto zou plaatsen. U zei dat u hiervoor niet het geschikte gereedschap had. U

zei dat u later terug zou komen met het juiste gereedschap. U mocht dit doen maar eerst werd u

bedreigd. Men zei u dat u tegen niemand mocht zeggen wat er was gebeurd, anders zou uw hele familie

vermoord worden. U werd de volgende dag opgebeld maar u zei dat u die dag niet kon komen. U werd

met de dood bedreigd. U besloot hierna Afghanistan te verlaten. Omwille van uw gebrek aan

medewerking zijn uw motieven om uw land te ontvluchtten niet verder aan bod kunnen komen tijdens

het gehoor op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen.

B. Motivering

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

de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) geconcludeerd dat u geen gegronde vrees voor vervolging

zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie en geen reëel risico op het lijden van ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4, §2, a, b en c van

de gecoördineerde Vreemdelingenwet aangetoond heeft.

De reden dat u niet in aanmerking komt voor een erkenning als vluchteling in de zin van

de Vluchtelingenconventie of voor de status van subsidiaire bescherming is dat u omwille van uw

weigering om medewerking te verlenen tijdens het gehoor het onmogelijk gemaakt heeft voor het CGVS

om een inschatting van uw situatie of vrees te maken.

Enerzijds heeft u het onmogelijk gemaakt om na te gaan of u werkelijk afkomstig bent uit de

regio waarvan u zegt afkomstig te zijn en anderzijds heeft u het ook onmogelijk gemaakt om een correct

en volledig zicht op uw situatie en mogelijke problemen te krijgen.

Uw gedrag tijdens het interview op het CGVS is niet in overeenstemming te brengen met de

procedures en criteria voor het toekennen van de vluchtelingenstatus waarin gesteld wordt dat

een kandidaat-vluchteling zijn volledige medewerking dient te verlenen bij het verschaffen van

informatie over zijn persoon en zijn asielaanvraag, waarbij het aan hem is om de nodige feiten en

relevante elementen aan te brengen bij de asielinstanties, zodat deze kunnen beslissen over de

asielaanvraag.

Er dient te worden vastgesteld dat u weigert verklaringen af te leggen om de reden dat u de

aanwezige tolk niet zou verstaan. U weigert uw medewerking omwille van het feit dat u de taal van de

tolk niet zou begrijpen. Dit is merkwaardig daar de tolk Pashtu spreekt (gehoorverslag CGVS, p.2) en u

ook verklaart Pashtu te spreken (gehoorverslag CGVS, p.2). De tolk geeft aan dat hij u wel verstaat. De

tolken werkzaam voor het CGVS zijn op ernstige wijze gescreend en zijn professionele en betrouwbare

Pashtu en/of Dari sprekende tolken. Zij zijn vertrouwd met eventuele accent- en dialectverschillen.

Bovendien zijn de tolken werkzaam voor het CGVS volledig neutraal en objectief en hebben zij geen

enkele invloed op de genomen beslissing. U werd op de hoogte gesteld van deze informatie

(gehoorverslag CGVS, p.2). Bovendien is de tolk die u toegewezen was al jaren werkzaam op het

CGVS en zijn er nooit klachten gemeld over zijn tolkprestaties. Hij is bekwaam en integer.

Na een korte interventie met een andere tolk (die kort uit een ander gehoor werd gehaald) die

het Pashtu machtig is, is gebleken dat u het Pashtu machtig bent (gehoorverslag CGVS, p.3). Bij de

Dienst Vreemdelingenzaken heeft u aangegeven een tolk Pashtu te wensen (zie administratief dossier).

U blijft echter herhalen dat u de u toegewezen tolk niet verstaat. Het is niet aannemelijk dat u de u

toegewezen tolk niet verstaat daar beide tolken en u Pashtu sprekend zijn. Het CGVS vermoedt dat er

andere redenen aan de basis liggen voor uw gebrek aan medewerking gezien uw eerder negatieve

houding ten opzichte van de u toegewezen tolk. Zelfs nadat u zowel door uw advocaat als door het

CGVS (gehoorverslag CGVS, p.3) gewezen werd op het feit dat u een negatieve beslissing kan krijgen

wegens gebrek aan medewerking (en dat u er beter aan doet het gehoor verder te zetten) heeft u uw

houding niet veranderd en wenste u niet door te gaan met het interview.

Dat u niet wil meewerken met het onderzoekt ondermijnt de ernst van de door u ingeroepen vrees.

Van iemand die asiel aanvraagt aan de Belgische overheid kan verwacht worden dat hij vertrouwen stelt

in de Belgische overheid en zijn vertegenwoordigers. Men kan verwachten dat u alles in het werk

zou stellen om uw problemen te vertellen en mee te delen. Men kan redelijkerwijs verwachten dat

u meewerkt aan het onderzoek van uw asielaanvraag en alle relevante gegevens overmaakt

teneinde bescherming te verkrijgen. U heeft echter geen enkele moeite gedaan om het interview te

laten doorgaan.

Volgens artikel 21 van het KB van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van de rechtspleging voor

het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen kan een asielzoeker vragen dat er
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een andere tolk wordt aangeduid indien daar een geldige reden voor is. U gevraagd of er nog een

andere reden is waarom u weigert samen te werken met de u toegewezen tolk antwoordde u

ontkennend (gehoorverslag CGVS, p.3). Gezien er geen problemen zijn met de taal van de u

toegewezen tolk (zie bovenstaande motievering) kan er gesteld worden dat u de échte reden waarom u

weigert samen te werken met de u toegewezen tolk niet kenbaar maakt en u bijgevolg geen geldige

reden heeft aangehaald om een andere tolk toegewezen te krijgen.

Door uw ontwijkend gedrag en uw gebrek aan medewerking heeft u de ernst van uw asielaanvraag

en van uw beweerde vrees ondermijnd. U heeft het bijgevolg eveneens onmogelijk gemaakt om uw

afkomst na te gaan en om tot een juiste inschatting van uw vrees te komen. Bijgevolg heeft u ook

niet aangetoond dat u een gegronde vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie

en geen reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4, &2, a, b en c van de gecoördineerde

Vreemdelingenwet heeft.

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 eerste en enig middel wordt de schending aangevoerd van de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet, van artikel 1 A (2) van de Conventie van Genève, van artikel 1 (2) van het Protocol

betreffende de status van de vluchtelingen, d.d. 31 januari 1967, van de formele motiveringsplicht, van

de artikelen 13, 20 en 21 van het koninklijk besluit d.d. 11 juli 2003, artikel 4.1. van de EU

Kwalificatierichtlijn en van de preambule overwegingen van de EU-Asielprocedure.

Verzoeker betwist het feit dat hij heeft geweigerd zijn medewerking te verlenen. Verzoeker wijst er

voorafgaandelijk op dat in de bestreden beslissing de rol van de tolk en zijn professionaliteit en zijn

neutraliteit uitvoeriger wordt omschreven dan hetgeen aan hem tijdens het gehoor is medegedeeld.

Verzoeker wenst de algemene kwaliteiten van de betreffende tolk (met nummer 757) niet te betwisten,

doch blijft er bij dat hij deze tolk niet begreep. Verzoeker verwijst naar zijn verklaringen zoals deze

blijken uit het gehoor afgelegd op het CGVS en waaruit blijkt dat hij de tolk vanaf het begin niet heeft

begrepen. Verzoeker benadrukt dat er niet kan verwacht worden van de kandidaat-vluchtelingen dat zij

vertrouwd zijn met accent- en dialectverschillen. Verzoeker stelt dat hij zijn ganse leven in Kas Aziz

Khan (Mira Qala) in de provincie Laghman heeft gewoond en dat hij het Pashtou spreekt zoals de taal

aldaar wordt gesproken, hij is niet vertrouwd met andere dialecten van het Pashtou.

Verzoeker haalt aan dat uit de nota’s van het gehoor blijkt dat omwille van praktische redenen het niet

mogelijk was om op het ogenblik van het gehoor een andere tolk aan te duiden. In het derde lid van

artikel 21 van het voornoemde koninklijk besluit wordt bepaald dat er dan een nieuwe datum voor het

gehoor dient vastgesteld te worden. Indien het mogelijk was geweest om tijdens het gehoor op 23 mei

2013 een andere tolk aan te duiden ten einde verzoeker bij te staan, kan verwacht worden dat een

normaal gehoor had plaatsgevonden. Verzoeker stelt dat zijn wil tot het bieden van medewerking aan de

Belgische asielinstanties blijkt uit het feit dat hij tijdens zijn gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken,

waar het gehoor eveneens is afgenomen in het Pashtou met bijstand van tolk 998, duidelijk de vragen

heeft beantwoord en zijn medewerking heeft verleend. Verzoeker benadrukt dat zijn medewerking

eveneens blijkt uit het feit dat toen tijdens het gehoor op het CGVS een andere tolk (met nummer 1174)

erbij zou zijn geroepen, door de protection officer is opgemerkt dat ‘gedrag van AZ ten aanzien van

tweede tolk is opener, er is een duidelijk verschil in houding waar te nemen’. Verzoeker haalt aan dat er

niet alleen in hoofde van verzoeker een medewerkingsplicht is, doch tussen verzoeker en het CGVS is

er een samenwerkingsplicht, zoals bepaald in artikel 4.1 van de Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van

29 april 2004. Verzoeker stelt dat een éénmalige weigering van een tolk niet kan leiden tot de conclusie

dat er een gebrek aan medewerking is van verzoeker én daaropvolgend verzoeker onmiddellijk

sanctioneren met de meest verregaande sanctie, namelijk een weigeringsbeslissing.

Verzoeker haalt aan dat de grond van zijn asielaanvraag niet werd beoordeeld door het CGVS en dat de

asielinstanties een asielaanvraag steeds op inhoud dienen te onderzoeken. Verzoeker wijst op de

persoonlijke problemen die hij heeft gekend in zijn land van herkomst en voegt bij voorliggend

verzoekschrift een aantal nieuwe stukken toe. Verzoeker haalt aan dat hij tijdens het gehoor van het

CGVS niet de kans heeft gekregen om deze documenten voor te leggen en dat deze dus evenmin aan
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een onderzoek ten gronde zijn onderworpen. Verzoeker stelt dat overeenkomstig rechtspraak van het

Europees Hof voor de Rechten van de Mens er een verplichting is om een onderzoek naar het reëel

risico op ernstige schade in de zin van artikel 3 EVRM te voeren.

2.2.1. Uit het gehoorverslag (p.2) blijkt dat de interviewende ambtenaar van het CGVS schreef inzake

de (eerste) tolk: “Opmerking PO: AZ heeft een zeer afstandelijke houding ten opzichte van de tolk van in

het begin”. De tolk stelde ook dat verzoeker hem niet wilde en hem niet begrijpt (p.2).

De ambtenaar blijkt dan, na overleg met supervisoren, een andere tolk te hebben gehaald. Inzake de

medewerking van verzoeker met de tweede tolk acteerde de ambtenaar: “Opmerking PO: gedrag van

de AZ ten aanzien van de tweede tolk is opener, er is een duidelijk verschil waar te nemen” (p.3).

Verzoeker deelde blijkens het gehoorverslag aan de tweede tolk mee dat hij de eerste tolk niet begreep

en niet kan meewerken als hij niet begrijpt wat de tolk zegt.

2.2.2. Tijdens de terechtzitting van de Raad werd verzoeker overeenkomstig artikel 14 PR RVV

ondervraagd over zijn geboorteplaats, opleiding en familieleven en dit door middel van een tolk Pashtou.

Hieromtrent werd vastgesteld dat verzoeker op vlotte wijze antwoorden verschafte en er zich geen

tolkproblemen voordeden.

2.2.3. Verzoeker verleende ook duidelijk zijn medewerking aan de tolk bij het invullen van de vragenlijst

en het verslag van de Dienst Vreemdelingenzaken (stuk 10, administratief dossier).

2.2.4. Gelet op de vaststellingen dat verzoeker op de terechtzitting van de Raad vlot antwoordde op de

vragen van de tolk, dat verzoeker blijkens de vaststellingen van de interviewende ambtenaar van het

CGVS ten aanzien van de tweede tolk aanzienlijk opener was en er zich bij het opnemen van zijn

verklaring op DVZ geen problemen voordeden bij de vertolking, is het niet uit te sluiten dat verzoeker

effectief problemen had met de vertolkingen van de eerste tolk op zijn gehoor op het CGVS. Aangezien

verzoeker met drie verschillende tolken blijkbaar vlot medewerkte, kan hem prima facie geen gebrek

aan medewerking worden verweten.

Ingevolge de problematiek van de vertolking bevindt er zich in het administratief dossier, behoudens

verzoekers verklaringen zoals opgenomen in de vragenlijst, geen informatie aangaande verzoekers

asielrelaas.

Derhalve ontbreekt het de Raad aan essentiële elementen om te komen tot de in artikel 39/2, § 1,

tweede lid, 1° van de Vreemdelingenwet bedoelde bevestiging of hervorming. Bijgevolg dient de

bestreden beslissing overeenkomstig artikel 39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet te

worden vernietigd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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Artikel 1

De beslissing genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op 28

mei 2013 wordt vernietigd.

Artikel 2

De zaak wordt teruggezonden naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien oktober tweeduizend dertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


