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nr. 112 250 van 18 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 VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 12 juli 2013 heeft

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

19 juni 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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 10 september 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

11 oktober 2013.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat H. CILINGIR verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché J. VERSTRAETEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, is volgens zijn verklaringen het Rijk

binnengekomen op 14 juni 2011 en heeft zich vluchteling verklaard op 15 juni 2011.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 19

december 2011 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 31 mei 2013.

1.3. Op 19 juni 2013 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing

tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze

beslissing werd op 20 juni 2013 aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een etnische Tadzjiek afkomstig uit het dorp Del Shirinak,

district Paghman in de provincie Kabul. U beschikt over de Afghaanse nationaliteit. Uw familie bezat

een honderdtal schapen en u werkte als herder. Drie jaar geleden in de maand Jawza (de derde maand

van de Afghaanse kalender, komt overeen met mei of juni onze kalender) was u met de schapen in

de bergen. Uw hond liep weg en u ging hem zoeken. Plots zag u tien of twaalf personen die in

twee groepen op de grond zaten, het waren taliban leden. Ze vroegen wie u was en zeiden dat u

dichterbij moest komen. Ze aten uw lunchpakket op en ze wilden u niet laten gaan omdat u op de

hoogte was van hun verblijfplaats. Toen mullah R.(…) uit een naburig dorp aankwam vroeg hij aan de

taliban om u vrij te laten. Hij zei dat u een lokale dorpeling was en niets zou verraden. Daarop mocht u

gaan. Toen u thuiskwam vertelde u aan uw vader dat u de taliban had gezien in de bergen. Uw vader

antwoordde dat u zich geen zorgen moest maken en dat u gewoon moest verder werken. Toen u drie

dagen later uw schapen aan het hoeden was zag u Amerikaanse soldaten aan de voet van de berg. Ze

begonnen te schieten op uw schapen. Daarna riep een tolk door een luidspreker dat u naar beneden

moest komen. U werd gefouilleerd en ze vroegen u naar de verblijfplaats van de taliban. U antwoordde

dat u dit niet wist en dat u een herder was. Uiteindelijk lieten ze u gaan. Toen u thuiskwam miste u een

schaap. U meent dat deze neergeschoten werd door de Amerikanen. Die avond kwam mullah R.(…)

naar uw woning. Hij beschuldigde u ervan dat u de Amerikanen had ingelicht over de aanwezigheid van

de taliban. Hij zei dat u niet meer naar de berg mocht gaan omdat hij niet langer kon instaan voor uw

veiligheid. Omdat uw leven in gevaar was besliste uw vader dat u het land moest verlaten. Na een reis

van ongeveer een jaar kwam u aan in België. U beschikt over een taskara, een brief van de taliban

gericht aan de dorpsoudsten met de vraag om u uit te leveren en een schrijven van de veiligheidschef

van het district Paghman gericht aan de dorpsoudsten met de vraag om u uit te leveren omdat u

beschuldigd wordt van acties tegen de autoriteiten.

B. Motivering

Er dient opgemerkt te worden dat u er niet in geslaagd bent om een vrees voor vervolging in de zin

van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in

de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u bij het indienen van uw asielaanvraag

aanvankelijk verklaarde dat u minderjarig was en meerbepaald dat u geboren was in het jaar 1995 (DVZ

Verklaring, vraag 4 en Vragenlijst, p. 1, vraag 4) . Echter, overeenkomstig de beslissing die u werd

betekend door de dienst Voogdij op 4 oktober 2011 in verband met de medische tests tot vaststelling

van uw leeftijd overeenkomstig de artikelen 3 § 2, 2°; 6 § 2, 1°; 7 en 8 § 1 van Titel XIII, hoofdstuk 6

“Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen” van de Wet van 24 december 2002, zoals

gewijzigd door de Programmawet van 22 december 2003 en door de Programmawet van 27 december

2004 en die aantoonde dat u toen wel degelijk ouder was dan 18 jaar – waarbij 21,3 jaar een

minimumleeftijd was– kon u niet worden beschouwd als minderjarige. Uit het feit dat u initieel verklaarde

minderjarig te zijn en u ter staving hiervan een duplicaat van een taskara neerlegt die aantoont dat u 12

jaar was in 1385 (periode 21 maart 2006/ 21 maart 2007), blijkt dat u heeft getracht de Belgische

asielinstanties op intentionele wijze te misleiden over essentiële elementen van uw identiteit en

achtergrond, wat de algemene geloofwaardigheid van uw verklaringen aantast. Bovendien blijkt uit de

informatie van het Commissariaat-generaal blijkt dat er bijzonder veel valse Afghaanse

(identiteits)documenten in omloop zijn en dat deze documenten slechts een zeer beperkte waarde

hebben bij het vaststellen van de identiteit en herkomst van de asielzoeker.

Vervolgens dient opgemerkt te worden dat uw opeenvolgende verklaringen niet eensluidend zijn.

Zo verklaarde u op de Dienst Vreemdelingenzaken tot tweemaal toe dat de zoon van Mullah R.(…)

ter plaatse kwam toen u werd vastgehouden door de taliban in de bergen (DVZ vragenlijst, p. 3 vraag

5). Hij zou aan hen gezegd hebben dat ze u moesten laten gaan. Op het Commissariaat-

generaal beweerde u echter dat mullah R.(…) zelf ter plaatse was gekomen. Geconfronteerd met

deze tegenstrijdigheid antwoordde u dat de tolk op de Dienst Vreemdelingenzaken wellicht niet

correct vertaald had, hetgeen niet als uitleg kan worden weerhouden (CGVS, p. 7 en 8). Uw

verklaringen werden u op de Dienst Vreemdelingenzaken immers voorgelezen en u tekende deze voor

akkoord (DVZ Vragenlijst, p. 3 en 4). Verder verklaarde u op de Dienst Vreemdelingenzaken dat u

geslagen werd door de Amerikaanse militairen (DVZ, vragenlijst, p. 3, vraag 5). Op het Commissariaat-

generaal vermeldde u enkel dat u door de Amerikanen gefouilleerd en ondervraagd werd. U ontkende

expliciet dat u door hen werd geslagen (CGVS, p. 9). Op de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde u

tevens dat uw schapen doodgeschoten werden door de Amerikanen (DVZ Vragenlijst, p. 3 vraag 5). Op

het Commissariaat-generaal beweerde u aanvankelijk eveneens dat uw schapen geraakt werden door

de schoten van de Amerikanen (CGVS, p. 6). Daarna bevestigde u nogmaals dat uw schapen

gedood werden door kogels die afketsten op de rotsen. Toen u echter gevraagd werd hoeveel schapen
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er geraakt werden antwoordde u dat er slechts één schaap was doodgeschoten. Uiteindelijk stelde u dat

u bij thuiskomst één schaap miste en dat u meende dat het was doodgeschoten. U zou het lichaam

echter nooit hebben gezien (CGVS, p. 9). Verder maakte u op de Dienst Vreemdelingenzaken geen

enkele melding van de dreigbrief van de taliban en de brief van de veiligheidsdienst van Paghman

waarin uw uitlevering wordt gevraagd. Nochtans verklaarde u dat u ten tijde van het gehoor op de

Dienst Vreemdelingenzaken wel degelijk op de hoogte was van het bestaan van deze documenten. U

stelde u dat u deze niet had vermeld omdat u ze nog niet uw bezit had, hetgeen geen aannemelijke

uitleg is (CGVS, p. 11). Bovendien legde u bijzonder vage verklaringen af over deze documenten en hun

inhoud. Zo wist u niet wie de dreigbrief van de taliban had gebracht en wie deze in ontvangst had

genomen. U meende dat het misschien mullah R.(…) was, maar u was hier niet zeker van. Hoewel u

telefonisch contact had met uw vader zou u hier niet naar hebben geïnformeerd (CGVS, p. 10 en 11).

Over de inhoud van de brief wist u helemaal niets te vertellen (CGVS, p. 11). Bovendien is de brief

niet geadresseerd aan u of uw familie maar is het een vraag om uw uitlevering gericht aan de ouderen

van het dorp. Op dezelfde brief staat het antwoord van de ouderen aan de taliban, namelijk dat u

verdwenen bent. Het is dan ook uiterst bevreemdend dat uw vader over de originele brief beschikte.

Betreffende het document waarin uw uitlevering wordt gevraagd door de veiligheidsdiensten van

Paghman dient opgemerkt te worden dat het merkwaardig is dat de autoriteiten u zouden willen

aanhouden hoewel u na ondervraging zonder meer werd vrijgelaten door de Amerikanen (CGVS, p. 6).

Bovendien werd hierboven reeds verwezen naar de beperkte betrouwbaarheid van Afghaanse

documenten. Daarnaast wist u niet of de taliban leden die u in de bergen had gezien daadwerkelijk

opgepakt werden. U zou hier ook niet naar hebben geïnformeerd. Of uw familie momenteel problemen

kent in Afghanistan wist u evenmin. U kon ook niet zeggen of ze na uw vertrek nog met het vee in de

bergen zijn geweest (CGVS, p. 10). Van een asielzoeker kan echter verwacht worden dat deze

hieromtrent precieze en concrete informatie zou kunnen geven.

Gelet op bovenstaande kan er geen enkel geloof worden gehecht aan uw vluchtrelaas.

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 provincie Kabul, district

Paghman 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 in rekening genomen. UNHCR oordeelt dat in het licht van de verslechterde

veiligheidssituatie in bepaalde delen van Afghanistan en de toename van het aantal burgerslachtoffers,

de situatie in de provincies Helmand, Kandahar, Kunar en delen van Ghazni en Khost gekenmerkt wordt

als een situatie van veralgemeend geweld. Volgens UNHCR hebben Afghaanse asielzoekers uit deze

regio’s mogelijks nood aan internationale bescherming. 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 Kabul een complementaire vorm van bescherming te bieden. UNHCR heeft na december

2010 geen update meer vrijgegeven van deze “Eligibility Guidelines” en deze richtlijnen zijn dus nog

steeds geldig.

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

de asielaanvragen van Afghanen die claimen andere regio’s te zijn ontvlucht omwille van het

veralgemeend geweld, elk nauwgezet onderzocht te worden in het licht van enerzijds de bewijzen

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

vroegere verblijfplaats. 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.

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. 22

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

winter in 2011 is gedaald en dat deze daling zich verder heeft doorgezet voor het ganse jaar 2012.

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. 21 maart 2013) blijkt dat de veiligheidssituatie in Afghanistan regionaal nog steeds erg
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verschillend is. De Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, het UNHCR en de Afghanistan NGO

Safety Office situeren de kern van het conflict in het zuiden, zuidoosten en oosten van het land.

Uit deze analyse blijkt dat de veiligheidssituatie in de provincie Kabul duidelijk verbeterd is sinds

2009. Deze tendens zette zich door voor gans 2012. Voor het district Paghman werden er in de periode

van verslaggeving nauwelijks gewelddadige incidenten gemeld (zie de aan het administratief

dossier toegevoegde SRB “Veiligheidssituatie Afghanistan, Deel II : Regionale Analyse” dd. 21 maart

2013). Geenszins kan besloten worden dat er in Paghman een situatie heerst van veralgemeend

willekeurig geweld. 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 het district Paghman van de provincie Kabul 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

provincie Kabul, district Paghman geen reëel risico op ernstige schade in de zin van art. 48/4, § 2, c van

de Vreemdelingenwet.

De door u neergelegde documenten werden in bovenstaande reeds besproken.

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, afgeleid uit de schending van artikel 3 van het Europees Verdrag tot

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), artikel 1, A (2) eerste

alinea van de Conventie van Genève betreffende de status van vluchtelingen, de artikelen 2 en 3 van de

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, de artikelen

48/3, 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 (vreemdelingenwet) en het

zorgvuldigheidsbeginsel, onderneemt verzoeker een summiere poging om een aantal

weigeringsmotieven van de bestreden beslissing te verklaren, stellende dat hij enkel de leeftijd heeft

meegedeeld die vermeld stond op zijn taskara, dat de tegenstrijdigheden die zich voordeden tussen de

interviews bij de Dienst Vreemdelingenzaken en de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen eerder te wijten zijn aan problemen met de tolk bij de Dienst Vreemdelingenzaken, die een

aantal zaken verkeerdelijk heeft vertaald en dat hij dit tijdens zijn gehoor op het Commissariaat-generaal

heeft rechtgezet.

Daarnaast stelt verzoeker dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

aanhaalt dat hij over een intern vluchtalternatief in Kabul beschikt. Verzoeker wijst erop dat hij afkomstig

is van Paghman en poneert dat deze regio volgens de lijst van de VN in aanmerking komt voor

subsidiaire bescherming. Vervolgens citeert verzoeker uitgebreid uit Nederlandse ambtsberichten over

Afghanistan van augustus 2011 en juli 2012, waarna hij een theoretische uiteenzetting geeft over de

toepassing van artikel 3 EVRM.

Er worden geen nieuwe documenten aan het verzoekschrift gevoegd.

2.2. De bepalingen vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen en artikel 62 van de vreemdelingenwet hebben tot doel de burger in kennis te

stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat kan

worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Uit de

bewoordingen van de bestreden beslissing blijkt dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen in het eerste deel van de beslissing de verklaringen van verzoeker uiteenzet. Vervolgens

worden de bevindingen weergegeven van het onderzoek van deze verklaringen. De commissaris-

generaal concludeert ten slotte aan de hand van deze vaststellingen dat verzoeker niet als vluchteling in

de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet kan worden erkend en dat hij niet in aanmerking komt

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. De bestreden

beslissing is derhalve genomen in overeenstemming met de wetsbepalingen betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandeling, aangezien zij de feitelijke en juridische

overwegingen vermeldt die eraan ten grondslag liggen. Bovendien blijkt uit het verzoekschrift dat

verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke

motiveringsplicht in casu is bereikt (RvS 21 maart 2007, nr. 169.217). Het middel kan in zoverre niet
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worden aangenomen. De Raad stelt vast dat verzoeker 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 beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus van 19 juni 2013 (CG nr. 1117178), 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. Het middel zal dan ook onder meer vanuit dit oogpunt worden

onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).

2.3. Na doorlezing van het verzoekschrift kan de Raad slechts vaststellen dat verzoeker geen ernstige

poging onderneemt om de pertinente motieven van de bestreden beslissing, die draagkrachtig zijn en

steun vinden in het administratief dossier, te verklaren of te weerleggen. Het komt aan verzoeker toe om

deze motieven aan de hand van concrete elementen en argumenten in een ander daglicht te plaatsen,

waar hij echter in gebreke blijft.

2.3.1. In zoverre verzoeker aanhaalt dat hij enkel de leeftijd heeft meegedeeld die vermeld stond op zijn

taskara en hij derhalve lijkt vast te houden aan zijn minderjarigheid op het ogenblik van het indienen van

zijn asielaanvraag, wijst de Raad erop dat uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op datum van

23 september 2011 met een redelijke wetenschappelijke zekerheid een leeftijd heeft van zeker ouder

dan 18 jaar, waarbij 21,3 jaar een minimumleeftijd is, die waarschijnlijk zelfs nog hoger ligt. Het resultaat

van de medische analyse uitgevoerd in opdracht van de Dienst Voogdij kan niet in onderhavige

procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen worden betwist. Verzoeker had immers de

mogelijkheid om tegen de beslissing van de Dienst Voogdij beroep in te stellen bij de Raad van State en

dit binnen de 60 dagen na de betekening van de beslissing, welke beroepsmogelijkheid ook werd

aangegeven in de beslissing van de Dienst Voogdij. Gelet op de resultaten van hoger aangehaald

leeftijdsonderzoek, kan geen bewijswaarde worden verleend aan verzoekers taskara die vermeldt dat hij

12 jaar was in 1385 (21 maart 2006 – 21 maart 2007). Dit klemt des te meer daar uit de informatie

gevoegd aan het administratief dossier (administratief dossier, landeninformatie: Subject Related

Briefing “Afghanistan” “Corruptie en valse documenten” van 1 oktober 2010) blijkt dat aan Afghaanse

documenten niet veel waarde kan worden gehecht daar corruptie bij het verkrijgen van documenten in

Afghanistan wijdverbreid is en ook valse documenten eenvoudig en tegen relatief lage prijzen te koop

zijn in Afghanistan en in Peshawar. Veel valse Afghaanse documenten zijn, ook na een gedegen

onderzoek door Afghaanse deskundigen, niet van authentieke documenten te onderscheiden.

In acht genomen wat voorafgaat oordeelt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen op goede gronden dat verzoeker heeft getracht de Belgische asielinstanties op intentionele

wijze te misleiden over essentiële elementen van zijn identiteit en achtergrond, hetgeen de algemene

geloofwaardigheid van zijn verklaringen aantast.

2.3.2. Waar verzoeker poogt de in de bestreden beslissing aangehaalde tegenstrijdigheden in zijn

verklaringen te verklaren, stellende dat de tolk bij de Dienst Vreemdelingenzaken een aantal zaken

foutief heeft vertaald, slaagt hij er evenmin in te overtuigen. Niet alleen zijn verzoekers verklaringen voor

de Dienst Vreemdelingenzaken duidelijk en niet voor interpretatie vatbaar en kan uit de lezing van de

vragenlijst op geen enkele wijze worden afgeleid dat er zich bij het invullen ervan communicatie- of

vertaalproblemen zouden hebben voorgedaan, daarenboven laat verzoeker na concreet te duiden welke

van zijn verklaringen foutief in de vragenlijst zouden zijn opgenomen. Bovendien blijkt uit de lezing van

het administratief dossier dat het verslag van de Dienst Vreemdelingenzaken aan verzoeker werd

voorgelezen in het Dari en dat verzoeker uitdrukkelijk verklaarde dat hij niets meer aan zijn verhaal

wenste toe te voegen, waarna hij het verslag zonder voorbehoud heeft ondertekend (administratief

dossier, stuk 11, vragenlijst CGVS, p. 3-4) en aldus te kennen heeft gegeven dat de inhoud ervan

overeenstemt met de inlichtingen die hij heeft verstrekt en dat deze inlichtingen oprecht en correct zijn.

Het is niet ernstig om na confrontatie met een negatieve beslissing louter hypothetische

vertaalproblemen op te werpen.

Verzoeker gaat er in voorliggend verzoekschrift overigens aan voorbij dat zijn asielrelaas niet enkel

ongeloofwaardig wordt geacht omwille van tegenstrijdige verklaringen over het feit of de zoon van

mullah R. dan wel mullah R. zelf ter plaatse kwam toen verzoeker in de bergen werd vastgehouden door

de taliban, of hij al dan niet geslagen werd door de Amerikaanse militairen, en hoeveel van zijn schapen

zouden zijn doodgeschoten door de Amerikanen. Daarnaast wordt in de bestreden beslissing correct

vastgesteld dat verzoeker op de Dienst Vreemdelingenzaken geen enkele melding maakte van de

dreigbrief van de taliban en de brief van de veiligheidsdienst van Paghman waarin zijn uitlevering wordt
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gevraagd terwijl hij op dit ogenblik wel degelijk op de hoogte was van het bestaan van deze

documenten, dat hij op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen bovendien

bijzonder vage verklaringen aflegde over deze documenten en hun inhoud, dat de dreigbrief van de

taliban niet geadresseerd is aan verzoeker of zijn familie maar een vraag is om zijn uitlevering gericht

aan de ouderen van het dorp, waarop het antwoord van de ouderen aan de taliban vermeld staat,

namelijk dat verzoeker verdwenen is zodat het uiterst bevreemdend is dat verzoekers vader over deze

originele brief beschikte, dat het verder merkwaardig is dat de autoriteiten hem zouden willen

aanhouden hoewel hij na ondervraging zonder meer werd vrijgelaten door de Amerikanen en dat hij niet

op de hoogte is of de taliban die hij in de bergen had gezien daadwerkelijk opgepakt werden, of zijn

familie momenteel problemen kent in Afghanistan en of zij na zijn vertrek nog met het vee in de bergen

zijn geweest. Het is op basis van het geheel van de in de bestreden aangehaalde tegenstrijdigheden,

incoherenties, vaagheden en onwetendheden dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen terecht besluit dat geen geloof kan worden gehecht aan de door verzoeker uiteengezette

vluchtmotieven en geen bewijswaarde kan worden verleend aan de door hem ter staving van zijn relaas

bijgebrachte documenten.

2.3.3. De Raad stelt vast dat de vaststellingen in de bestreden beslissing correct zijn, steun vinden in

het administratief dossier en betrekking hebben op de kern van verzoekers asielrelaas. Aangezien in de

bestreden beslissing ernstige gebreken in de verklaringen van de verzoekende partij worden

aangehaald en geen van de motieven overtuigend wordt weerlegd, zoals blijkt uit het voorgaande,

schragen de gezamenlijke motieven de bestreden beslissing. Immers, de bewijslast rust in beginsel op

de verzoekende partij die in de mate van het mogelijke bewijzen moeten aanbrengen van de feiten die

zij aanhaalt. Het is vervolgens de taak van de persoon die de erkenning van de hoedanigheid van

vluchteling moet onderzoeken om de waarde van de bewijselementen en de geloofwaardigheid van de

verklaringen van betrokkene te beoordelen. De verklaringen van de verzoekende partij kunnen een vol-

doende bewijs zijn van haar hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, plausibel en

oprecht zijn. Deze verklaringen moeten coherent zijn en niet in strijd met algemeen bekende feiten.

(UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève,

september 1979, 196-205). De verzoekende partij dient door een coherent relaas en kennis van voor

haar relaas relevante elementen de waarachtigheid ervan aannemelijk te maken. In het relaas mogen

dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de

relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124). De ongeloofwaardigheid van

een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente

en ongeloofwaardige verklaringen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden verleend indien alle

elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde

verklaringen (UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,

Genève, 1992, 54), wat in casu niet het geval is. Zoals uitvoerig wordt uiteengezet in de bestreden

beslissing is het asielrelaas van verzoeker niet geloofwaardig zodat er geen reden is om het te toetsen

aan de voorwaarden die inzake de erkenning van vluchtelingen worden gesteld door artikel 1, A (2) van

het Verdrag van Genève en artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

2.4.1. Daargelaten de vaststelling dat de Raad te dezen in het kader van zijn op grond van artikel 39/2,

§ 1 van voormelde wet van 15 december 1980 bepaalde bevoegdheid geen uitspraak doet over een

verwijderingsmaatregel (RvS 24 juni 2008, nr. 184.647), stemt artikel 3 EVRM inhoudelijk overeen met

artikel 48/4, § 2, b) van de vreemdelingenwet. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoeker een reëel

risico op ernstige schade bestaande uit 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).

Gelet op het geheel van de motieven van de bestreden beslissing, welke in voorliggend verzoekschrift

niet op dienstige wijze worden ontkracht zoals blijkt uit wat voorafgaat, toont verzoeker evenmin aan dat

hij het slachtoffer dreigt te worden van een vervolging die zou resulteren in doodstraf of executie dan

wel foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing die in zijn hoofde een reëel

risico op het lijden van ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet

uitmaakt.

2.4.2. In het administratief dossier zijn geen andere elementen voorhanden waaruit zou moeten blijken

dat verzoeker in aanmerking komt voor de toekenning van subsidiaire bescherming overeenkomstig

artikel 48/4, § 2, van de vreemdelingenwet. Immers, 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
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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 en de staatlozen concludeert op basis van de informatie

gevoegd aan het administratief dossier (SRB “Afghanistan” “Veiligheidssituatie Afghanistan: Beschrijving

van het conflict” van 22 maart 2013 en SRB “Afghanistan” “Veiligheidssituatie Afghanistan: Regionale

Analyse” van 21 maart 2013), die gebaseerd is op een veelheid aan bronnen, dat er op dit ogenblik in

het district Paghman in de provincie Kaboel, waarvan verzoeker afkomstig is, geen reëel risico op

ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet bestaat aangezien de

situatie er op dit ogenblik niet van die aard is dat er voor burgers sprake kan zijn van een ernstige

bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een

gewapend conflict. Waar verzoeker meent dat in de bestreden beslissing gewag wordt gemaakt van een

intern vluchtalternatief in Kabul, gaat hij dan ook uit van een verkeerde lezing van de bestreden

beslissing.

Hoewel de situatie in Afghanistan in zijn algemeenheid en in de provincie Kabul in het bijzonder nog

steeds als ernstig en zorgelijk moet worden omschreven, zoals ook blijkt uit de informatie gevoegd aan

het administratief dossier, 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 de

provincie Kabul 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.

Uit de analyse van de veiligheidssituatie in Afghanistan blijkt dat 2012 werd gekenmerkt door een

significante daling van het aantal veiligheidsincidenten en burgerslachtoffers. De veiligheidssituatie is

nog steeds verschillend naargelang de regio.

Uit de bijkomende regionale analyse van de veiligheidssituatie blijkt dat in 2012 het aantal aan AOG-

toegeschreven aanvallen in de provincie Kabul er met 29% op achteruit gaat in vergelijking met 2011.

Het totaal aantal incidenten ligt redelijk hoog (819 voor 2012) maar het betreft grotendeels operaties van

de ANSF (590). AOG-operaties halen met 83 ongeveer niet meer dan 10% van het totaal. Buiten Kabul

stad vinden in het voorjaar regelmatig aanvallen plaats op ANSF of papaver uitroeingsteams in Surobi,

zonder burgerslachtoffers tot gevolg. AOG zitten in het Koh-e Safi gebergte en zakken af en toe af om

een aanslag te plegen op de snelweg naar Jalalabad. De AOG-activiteit op de weg naar Jalalabad

speelt zich voornamelijk af op het stuk in het district Qarghayi in de provincie Laghman. Toch wordt bijna

maandelijks een incident gerapporteerd op de hoofdweg in Surobi. Deze incidenten zijn bijna allen

zonder uitzondering nachtelijke aanvallen op ANSF doelwitten. Er zijn dan ook geen burgerslachtoffers

gemeld van het geweld op de weg in de verslagperiode. Sporadisch ontploffen IED’s op de andere

toegangswegen naar Kabul, meestal gericht tegen ‘harde doelwitten’ en buiten de dag-uren. Voor het

district Paghman werden er geen gewelddadige incidenten gemeld (SRB “Afghanistan”

“Veiligheidssituatie Afghanistan: Regionale Analyse” van 21 maart 2013, p. 8-11).

Met het louter citeren van algemene informatie over Afghanistan, die niet specifiek betrekking heeft op

de veiligheidssituatie in het district Paghman waarvan verzoeker afkomstig is en die overigens van

oudere datum is dan de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, en het poneren van

de stelling als zou Paghman volgens de lijst van de VN in aanmerking komen voor subsidiaire

bescherming, 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. De Raad is van

oordeel dat de commissaris-generaal op een correcte wijze de toestand in Paghman heeft beoordeeld

en correct tot het besluit komt dat er actueel geen redenen zijn om enkel en alleen omwille van de

algemene veiligheidssituatie in Paghman subsidiaire bescherming toe te kennen. Dat verzoeker niet

akkoord is met de appreciatie en het besluit van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen duidt er nog niet op dat de informatie en het besluit niet correct zouden zijn. Daar verzoeker

aldus geen concrete elementen aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de evaluatie van de

veiligheidssituatie in het district Paghman in de provincie Kabul gemaakt door de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen, wordt diens analyse door de Raad overgenomen en tot de zijne

gemaakt.
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De Raad wijst er in dit verband nog op dat het EHRM in de zaak N. tegen Zweden oordeelde dat hoewel

er sprake is van serieuze mensenrechtenschendingen in Afghanistan, dit niet automatisch leidt tot

schending van artikel 3 EVRM (N. v. SWEDEN (Application no. 23505/09), 20 juli 2010). De mogelijke

schending van artikel 3 EVRM dient op individuele basis en aan de hand van de hiertoe in concreto

aangevoerde elementen onderzocht te worden. Algemeen kan worden gesteld dat ook het Europees

Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) het bewijs van het ernstig en reëel risico bij de verzoekende

partij legt. Een blote bewering of een eenvoudige vrees voor een onmenselijke behandeling op zich

volstaat niet om een inbreuk uit te maken op artikel 3 EVRM (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v.

Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu; RvS 25 september 2002, nr. 110.626).

2.4.3. In acht genomen wat voorafgaat, toont verzoeker niet aan dat hij nood heeft aan subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

2.5. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat

dit beginsel de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen oplegt 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 voor de vluchtelingen en de staatlozen

uitvoerig werd gehoord. Tijdens dit interview kreeg hij de mogelijkheid zijn asielmotieven uiteen te zetten

en zijn argumenten kracht bij te zetten, kon hij nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen en heeft hij

zich laten bijstaan door zijn advocaat, dit alles in aanwezigheid van een tolk die het Dari machtig is. De

Raad stelt verder vast dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zich voor het

nemen van de bestreden beslissing heeft gesteund op alle gegevens van het administratief dossier, op

algemeen bekende gegevens over het voorgehouden land van herkomst van verzoeker en op alle

dienstige stukken. Dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig tewerk is gegaan kan derhalve niet

worden bijgetreden.

2.6. In acht genomen wat vooraf gaat is de Raad van oordeel dat de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen terecht concludeert aan de hand van de in de bestreden beslissing

toegelichte vaststellingen dat verzoeker niet als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet kan worden erkend en dat hij niet in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming

in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

2.7. Waar verzoeker in fine vraagt om, in ondergeschikte orde, de bestreden beslissing te vernietigen,

wijst de Raad erop dat hij slechts de bevoegdheid heeft de beslissing van de commissaris-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen te vernietigen om redenen vermeld in artikel 39/2, § 1, 2° van de

vreemdelingenwet. Verzoeker toont niet aan dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de

bestreden beslissing die door de Raad niet kan worden hersteld, noch toont hij aan dat er essentiële

elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen tot een bevestiging of een hervorming

zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen, zoals blijkt uit wat voorafgaat.

Het verzoek tot vernietiging kan derhalve niet worden ingewilligd.

Het enig middel is ongegrond. De bestreden beslissing wordt beaamd en in zijn geheel overgenomen.
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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 achttien oktober tweeduizend dertien door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M.-C. GOETHALS


