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nr. 116 918 van 15 januari 2014

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 21 augustus 2013

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

staatlozen van 23 juli 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 15 oktober 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

21 november 2013.

Gelet op de beschikking van 18 november 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 december

2013 in plaats van 21 november 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat V. MEULEMEESTER

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 verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en van het dorp Deh Mazang in het district

Qarghayi, gelegen in de provincie Laghman afkomstig te zijn. U bent een Pasjtoen van etnische origine.

U heeft negen jaar formele scholing genoten. Na uw afstuderen in het jaar 1390 (2011) besloot u zich

aan te melden bij de Afghaanse politie. Omdat u geschoold bent adviseerde men u in het

rekruteringscentrum om u kandidaat te stellen voor de Afghan National Civil Order Police (ANCOP), een
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elite-eenheid binnen de Afghaanse politie. Na uw opleiding in de provincie Wardak van 15.06.1390

(06.09.2011) tot 24.09.1390 (15.12.2011) werd u gestationeerd in Kaboel. Daarna werd u op een drie

maanden durende missie gestuurd naar het Sia Gerd district van de provincie Parwan waar de taliban

opgedoken waren. Toen u ongeveer vijf maanden aan het werken was stuurde de taliban een dreigbrief

naar uw huis waarin zij eisten dat u uw werkzaamheden bij de Afghaanse politie stopzette. U zag deze

brief toen u met verlof naar huis keerde. U verbleef nog vijf of zes dagen bij uw familie, nadien keerde u

terug naar uw basis in Kaboel. Nadien bewaakte u gedurende twee maanden de bouwwerf van het

nieuwe parlement in de wijk Darul Aman. Hierop lieten de taliban een tweede brief achter bij uw huis,

waarna uw familie u opbelde op uw werk. In de tweede brief stond dat u niet aan de eisen van de taliban

had voldaan en daarvoor tot de doodstraf werd veroordeeld. Al uw familieleden vroegen u om het land

te verlaten. Uw oom langs moederskant contacteerde een smokkelaar. In juni 2012 verliet u

Afghanistan. U reisde via Iran, Turkije, Griekenland, Italië en Frankrijk naar België waar u zich op 19

maart 2013 aanmeldde bij de Belgische asielinstanties en een asielaanvraag indiende. U verklaart niet

terug te kunnen naar Afghanistan omdat u voor uw leven vreest. Ter staving van uw asielrelaas legt u

volgende documenten voor: een identiteitsdocument (taskara), negen documenten betreffende uw

opleiding, een politiebadge en een bankkaart van de Kabulbank.

B. Motivering

Na grondig onderzoek stel ik vast dat u onvoldoende gegevens of elementen heeft aangebracht op

basis waarvan ten aanzien van u kan worden besloten tot het bestaan van een gegronde vrees

voor vervolging zoals voorzien in de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Zo dient te worden opgemerkt dat u het niet aannemelijk heeft gemaakt dat u het laatste jaar voor

uw vertrek uit Afghanistan in dienst was bij de Afghaanse National Civil Order Police (ANCOP) binnen

de Afghaanse politie. Vooreerst roepen uw verklaringen betreffende uw opleiding in de provincie

Wardak ernstige vragen op. Zo stelde u op de Dienst Vreemdelingenzaken dat deze opleiding van

06.09.2011 (15.06.1390) tot 14.01.2012 (24.10.1390) plaats had (vragenlijst cgvs p.3). Tijdens het

gehoor op het Commissariaat-generaal stelt u dan weer dat deze opleiding reeds op 24.09.1390

ophield, een maand vroeger (cgvs p.5). Het opleidingscentrum situeerde u op de Dienst

Vreemdelingenzaken in de regio Dashti Tub (vragenlijst cgvs p.3). Wanneer het Commissariaat-

generaal tijdens het gehoor informeert of u nog missies buiten Kaboel uitvoerde verklaart u dat er tijdens

het eerste gehoor een vergissing gebeurde, dat u toen vertelde dat u in Maidan Shahr werkte, maar dat

het trainingscentrum in Maidan Shahr was, en dat u daar niet werkte (cgvs p.7). Uit de bij het

administratief dossier gevoegde informatie blijkt echter dat het dorp Dashti Tub in het district Saydabad

van de provincie Wardak ligt en niet in het meer noordelijk gelegen district Maydan Shahr. Gevraagd of

u zich de nationaliteiten van de buitenlandse instructeurs herinnert moet u het antwoord schuldig blijven

(cgvs p.8).

Uw verklaringen betreffende uw plaatsen van tewerkstelling voor ANCOP na uw opleiding

overtuigen evenmin. Zo stelde u tijdens het eerste gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken dat u

politieagent in de provincies Parwan en Wardak was. Daarna verklaart u dat u ongeveer veertig dagen

in de wijk Deh Mazang in Kaboel werkte en dan naar de provincie Parwan werd uitgezonden. Na drie

maanden werd u terug naar Kaboel gestuurd waar u opnieuw twintig dagen in Deh Mazang werkte.

Daarna zou u tweeënveertig dagen in het politiekantoor van Maidan Shahr district van de provinicie

Wardak gewerkt hebben tot u opnieuw in Kaboel gestationeerd werd, ditmaal in de wijk Darul Aman,

waar u werkte tot u het land verliet (vragenlijst cgvs p.3). Tijdens het gehoor voor het Commissariaat-

generaal maakt u echter geen enkele melding van uw tewerkstelling in de provincie Wardak. Gevraagd

of u naast uw tewerkstelling in Kaboel ook elders werkte stelt u dat jullie op verschillende plekken op

missie gingen. Gevraagd of u wat meer over die missies kan vertellen stelt u dat uw eerste missie in de

provincie Parwan plaatshad. Wanneer het Commissariaat-generaal informeert of u nog aan andere

missies deelnam stelt u, zoals hiervoor reeds aangehaald, dat u een vergissing maakte tijdens het

eerste gehoor en niet in Maidan Shar werkte maar opleiding volgde. Gevraagd of u naast de missie in

Parwan nog andere missies had verklaart u dat uw collega’s wel naar verschillende plaatsen gestuurd

werden maar dat u in Darul Aman in Kaboel werkte (cgvs p.6-7). Uw verklaring tijdens het gehoor voor

het CGVS, dat u zich vergiste tijdens het eerste gehoor en uw opleidingsplaats en een plaats van

tewerkstelling verwisselde is echter niet aannemelijk. Zoals hiervoor reeds aangehaald werd situeert u

het opleidingscentrum in de regio rond Dashti Tub dat in het district Saydabad blijkt te liggen en

verklaart u dat u in het politiecommissariaat van het district Maidan Shar tewerkgesteld was.

Daarenboven was u tijdens het gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken bijzonder precies over de

duur van deze tewerkstelling in Wardak, waarover u stelt u dat ze 42 dagen duurde (vragenlijst cgvs

p.3). Dat u erg gedetailleerde verklaringen aflegt betreffende de duur en de plaats van tewerkstelling

tijdens een missie om drie maanden later deze bewering als een loutere vergissing af te doen roept

bijzonder ernstige vragen op betreffende uw tewerkstelling bij de Afghaanse politie. Wat betreft uw
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wijzigende verklaringen betreffende uw plaatsen van tewerkstelling dient bovendien vastgesteld te

worden dat u tijdens het gehoor stelt dat u na de eerste dreigbrief, die u na vijf maanden tewerkstelling

ontving, gedurende twee maanden toegewezen werd aan het bouwproject in de wijk Darul Aman te

Kaboel (cgvs p.9-10), waar u werkte tot u het land verliet (vragenlijst cgvs p.3). Uw andere plaatsen van

tewerkstelling hadden bijgevolg plaats voor deze eerste dreigbrief. Wanneer echter de door u vermelde

duur van deze plaatsen van tewerkstelling (vragenlijst cgvs p.3) in Deh Mazang in Kaboel (40 dagen),

Parwan (3 maanden of 90 dagen), Deh Mazang (20 dagen) en Maidan Shahr (42 dagen) worden

opgeteld bekomt men in totaal ongeveer 192 dagen, ofwel ongeveer zes maanden en 10 dagen en geen

vijf maanden zoals u verklaart.

Bijkomend kan opgemerkt worden dat wanneer het Commissariaat-generaal u vraagt of u foto’s heeft

die uw activiteiten bij ANCOP kunnen aantonen u stelt dat u geen foto’s heeft omdat u toen geen gsm

heeft (cgvs p.7). Later verklaart u echter dat uw moeder u opbelde over de tweede dreigbrief (cgvs p.9-

10). Later tijdens het gehoor verklaart u dan weer dat u een gsm, een Nokia 500, kocht toen u begon

te werken. Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid stelt u dat het een oude Nokia was, zonder

camera. Uit de bij het administratief dossier gevoegde informatie blijkt echter dat de Nokia 500 in de

herfst van 2011 op de markt kwam maar wel degelijk een camerafunctie heeft.

Wanneer het Commissariaat-generaal informeert welke rang u had verklaart u dat u tweede

luitenant was (cgvs p.6). Gevraagd wat een tweede luitenant op zijn schouder heeft stelt u dat een

tweede luitenant twee markeringen heeft die op vleugels lijken (cgvs p.8). Uit de bij het administratief

dossier gevoegde informatie blijkt echter dat het insigne van een tweede luitenant binnen de Afghaanse

politie bestaat uit één rechte balk. U verklaart tevens dat er later nog de mogelijkheid tot promoveren

was waardoor u telkens een streep bij zou krijgen tot u vier strepen had(cgvs p.8). Uit de

bijgevoegde informatie blijkt echter dat het insigne met daarop vier strepen voor de staff sergeanten

binnen de Afghaanse politie gereserveerd is, en deze onderofficiersfunctie lager ingeschaald wordt dan

uw functie van tweede luitenant wat opnieuw ernstige vragen oproept betreffende uw kennis van de

Afghaanse politierangen. Ook uw bewering dat u na uw afstuderen 14.900 afghani verdiende met

Kaboel als standplaats (cgvs p.6) strookt niet met de ter beschikking van het Commissariaat-generaal

zijnde beschikbare informatie. Een loonschema voor de Afghaanse politie geeft 13.750 afghani als

basisloon voor een tweede luitenant op, voor ANCOP-werknemers komt daarbij nog een beroepspremie

van 2500 afghani, wat maakt dat uw basisloon, uw loon als u niet op missie ging, op zijn minst 16.250

afghani moest bedragen. Voorgaande elementen leiden er toe dat er geen geloof kan worden gehecht

aan uw beweringen over de oorzaak van uw problemen in Afghanistan. Logischerwijze kan er dan ook

geen geloof worden gehecht aan de feiten die er het gevolg van zouden zijn geweest.

Verder kunnen zich, rekening houdend met de ongeloofwaardigheid van uw verklaringen betreffende

uw activiteiten bij de Afghaanse politie in het jaar voorafgaand aan de door u voorgehouden datum

van vertrek, vragen gesteld worden betreffende uw verblijf in Qarghayi. Zo weet u correct te vertellen dat

er een nieuwe brug gebouwd werd in Deh Mazang. Wat vragen oproept is uw bewering dat deze brug

bijna af was toen u vertrok (cgvs p.10-11). U verklaarde immers op de Dienst Vreemdelingenzaken dat u

rond juni 2012 Afghanistan verliet. Een persbericht van USAID daterend van februari 2012, vier

maanden voor de door u voorgehouden datum van vertrek, bespreekt reeds de nieuwe verbinding

tussen Deh Mazang en Mendrawol en toont een foto van een afgewerkte brug.

Uw verklaringen omtrent uw asielmotieven zijn ongeloofwaardig zodat u niet in aanmerking komt voor

de toekenning van de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel

48/4, §2, a of b van de Vreemdelingenwet. De door u voorgelegde documenten zijn niet van aard

deze conclusie te wijzigen. Uw taskara betreft slechts uw identiteit en ondersteunt uw asielrelaas niet.

Wat betreft de documenten inzake uw opleiding, uw politiebadge en de bankkaart van de Kabulbank

dient opgemerkt te worden dat dergelijke documenten uw asielrelaas slechts kunnen ondersteunen

bij geloofwaardige verklaringen wat niet het geval is gebleken. Inzake deze documenten moet

overigens ook 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.

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

een Afghaanse asielzoeker door het CGVS ook een beschermingsstatus worden toegekend ten gevolge

van de algemene situatie in zijn regio van herkomst. Uit uw verklaringen blijkt dat u afkomstig bent uit

het district Qarghayi in de provincie Laghman. Dit volstaat op zich echter niet om u de

subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen.

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

dossier toegevoegde SRB “Veiligheidssituatie Afghanistan, Beschrijving van het conflict” dd. 22 maart
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2013) blijkt immers dat de veiligheidssituatie in Afghanistan regionaal nog steeds erg verschillend is.

Het gewapend conflict woedt het meest intens in het zuiden en in de zuidoostelijke regio. Er wordt

een uitbreiding van de activiteiten van de anti-regeringselementen (AGE) naar andere regio’s in

Afghanistan vastgesteld.

Uit een verdere analyse van de veiligheidssituatie door CEDOCA blijkt dat er in de hoofdstad

Kabul “complexe, high-profile” aanslagen voorkomen doch geen “open combat” wordt gevoerd. Vanaf

2010 stelde ANSO (Afghan NGO Safety Office) dat er een afname was van het geweld in de stad.

De veiligheid in de stad gaat er de laatste jaren jaar na jaar op vooruit (zie aan administratief

dossier toegevoegde Subject Related Briefings “Afghanistan - Veiligheidssituatie Afghanistan:

Beschrijving van het conflict” van 22 maart 2013 en “Afghanistan – Veiligheidssituatie Afghanistan:

Regionale Analyse” van 21 maart 2013). De stad kende in de onderzochte periode een aantal

aanslagen, die gericht zijn tegen “high profile” doelwitten waarbij de internationale aanwezigheid en

Afghaanse autoriteiten worden geviseerd. De gewone Afghaanse burgers worden bij deze aanvallen

niet 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 Kabul 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.

Bovendien blijkt uit uw verklaringen voor het Commissariaat-generaal dat u tot de negende graad

school liep in Afghanistan en zowel Pasjtoe als Dari spreekt. Daarnaast wijzen uw verklaringen dat u na

school ook nog op het veld en soms ook in de bouw werkte (cgvs p.3) op een sterke zin voor initiatief

zodat er in uw hoofde redelijkerwijs kan worden gesteld dat u in staat moet worden geacht om buiten uw

regio van herkomst een menswaardig bestaan uit te bouwen.

Op basis van al het voorgaande moet er dan ook worden gesteld dat u zich aan de bedreiging van

uw leven of persoon als gevolg van de veiligheidssituatie in uw regio van herkomst kon en, bij een

terugkeer naar Afghanistan, kan onttrekken door zich in Kaboel te vestigen. Bijgevolg kan u de

subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet niet worden

toegekend.

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. Verzoeker meent dat verweerder ten onrechte stelt dat zijn verklaringen ongeloofwaardig zouden

zijn omdat hij verkeerde informatie zou hebben gegeven over zijn rang en inkomsten als politieagent.

Wat zijn rang betreft verklaarde verzoeker dat hij “dohan satanman” (tweede sergeant) was. De tolk

heeft deze rang verkeerd vertaald. Aanvankelijk vertaalde die de rang als tweede luitenant, maar

wanneer verzoeker verder toelichting gaf over zijn rang, corrigeerde de tolk zijn vertaling naar tweede

sergeant. Verzoeker verwijst naar een passage uit het gehoorverslag en stelt dat de zinsnede “zijn rang

was dohan satelman” geen betrekking had op de instructeur in de zin “we hadden een instructeur, zijn

naam was (M.A.), zijn rang was doham satelman”, maar op verzoeker zelf. Blijkbaar heerst grote

verwarring over de vertaling van de rangen van de Afghaanse nationale politie. Verzoeker verwijst naar

een Wikipedia-artikel en wijst er eveneens op dat in het administratief dossier in het overzicht van de

symbolen per rang enerzijds en in het overzicht van de inkomsten per rang anderzijds, dezelfde rangen

anders benoemd worden. Verder wijst verzoeker er nog op dat zijn omschrijving van zijn rang (het

symbool, de promotiekansen, de inkomsten) bevestigd wordt door het administratief dossier.

Vervolgens stelt verzoeker dat hij nooit verklaarde dat zijn GSM een Nokia van het type 500 zou zijn en

hij verwijst hiervoor naar de tijdens het gehoor op het CGVS door zijn raadsvrouw genomen notities.

Deze notities geven de Engelse versie weer van het gehoor en zijn daarom betrouwbaarder. Verzoeker

heeft enkel gezegd dat hij een Nokia kocht voor 500 Afghani. Bovendien heeft verzoeker zijn
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politiekaart, een bewijs van zijn opleiding en de bankkaart waarmee hij zijn loon inde, op het CGVS

neergelegd.

Wat betreft de in de bestreden beslissing aangehaalde tegenstrijdigheden tussen zijn verklaringen op de

Dienst Vreemdelingenzaken (hierna: DVZ) en deze op het CGVS, wijst verzoeker erop dat hij uit eigen

beweging verklaarde dat hij niet gewerkt had in Maidan Shar en dat het om een verkeerde verklaring

ging. Verweerder moet hiermee rekening houden. Elke asielzoeker heeft immers traumatische

ervaringen opgedaan, zodat het niet onmogelijk is dat hij zich vergist. Dit geldt ook voor de duur van zijn

opleiding. Verder meent verzoeker dat de chronologie van de door hem afgelegde verklaringen wel

degelijk correct is.

Wat betreft de aanleg van een nieuwe brug in Deh Mazang, wijst verzoeker erop dat hij in juni 2012 uit

Afghanistan is gevlucht vanuit zijn werkplaats Darulm Aman te Kabul zonder terug te keren naar zijn

huis in Deh Mazang. Bijgevolg kon verzoeker niet weten in welke staat de brug in Deh Mazang was in

juni 2012 aangezien hij daar toen niet geweest is.

Verzoeker verwijst ook nog naar de UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the international

protection needs of asylum-seekers from Afghanistan van 17 december 2010, waaruit blijkt dat

Afghaanse politiemannen een verhoogd risico lopen op vervolging door de taliban.

2.1.2. Verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift de volgende stukken: een Wikipedia-artikel over de

Afghaanse nationale politie (stuk 3), enkele bladzijden uit de UNHCR Eligibility Guidelines for assessing

the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan van 17 december 2010 (stuk 4)

en de notities van verzoekers raadsvrouw genomen tijdens zijn gehoor (stuk 5).

2.1.3. Per drager brengt verweerder op 12 november 2013 met een aanvullende nota de COI Focus

“Afghanistan – Veiligheidssituatie Kabul-stad” van 5 september 2013 bij.

2.2.1. Uit de lezing van het verzoekschrift blijkt dat verzoeker niet akkoord gaat met de motieven van de

bestreden beslissing. Aldus roept hij de schending in van de materiële motiveringsplicht. Verweerder

heeft het middel ook aldus begrepen en bestreden. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van

deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve rechtshandeling, in casu 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.

2.3. De Raad stelt vast dat uit het door verzoeker bijgebrachte Wikipedia-artikel over de Afghaanse

nationale politie (stuk 3) blijkt dat “Some ranks are known by several names. These disparities are most-

likely caused through different translations from Dari to western languages as well as being interpreted

differently by inherently unrelated agencies such as the U.S. military versus the German police. The role

of the “sergeant”, or non-commissioned officer, is not well developed and is often overlooked by the

prestige associated with being a regular, or commissioned, officer (lieutenant or higher). This lack of

emphasis on the subordinate ranks had also stunted the clear definition of ranks as well as their roles

and responsibilities.” In dit licht is het opmerkelijk dat in het gehoorverslag de term “dohat satalman”
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aanvankelijk als “tweede luitenant” vertaald wordt (gehoorverslag CGVS, p. 6), terwijl de term “doham

satelman” later vertaald wordt als “tweede sergeant” (gehoorverslag CGVS, p. 8). Hoewel de notities

van verzoekers raadsvrouw genomen tijdens zijn gehoor (stuk 5) een eenzijdig stuk zijn waarvan de

waarachtigheid niet kan worden geverifieerd en opgesteld zijn door een partij wiens taak, de

persoonlijke behartiging van de belangen van haar cliënt, niet gelijklopend is met de opdracht van de

ambtenaar van het CGVS, die in alle onafhankelijkheid oordeelt en geen persoonlijk belang heeft, is het

opmerkelijk dat deze nota’s melding maken van een correctie met betrekking tot de vertaling van de

rangen binnen de Afghaanse politie, te meer daar de tolk tijdens het gehoor prima facie verzoekers

gezegden van het Pasjtoe naar het Engels vertaalde en de nota’s van verzoekers raadsvrouw in het

Engels werden genoteerd. Dit klemt des te meer daar verweerder aan het administratief dossier slechts

twee stukken toevoegt waarin er sprake is van de rangen binnen de Afghaanse politie, met name een

overzicht van de lonen die voor iedere rang worden voorzien en een overzicht van de insignes die aan

iedere rang toekomen (zie map ‘Landeninformatie’). Het overzicht van de insignia maakt tevens melding

van de rangen “1st corporal” en “staff sergeant”, rangen die niet voorkomen in het overzicht inzake de

lonen. Er is geen overzicht voorhanden van de rangen binnen de Afghaanse politie met hun eigen

benaming en de vertaling ervan. Gelet op de hoger vastgestelde verwarring aangaande de rangen en

de vertaling van deze rangen, is het niet mogelijk om louter op basis van de twee voornoemde

overzichten in de map ‘Landeninformatie’ duidelijkheid te krijgen over de juiste vertaling van de rangen

binnen de Afghaanse politie en bijgevolg evenmin over welke rang verzoeker doorheen zijn gehoor

bezigde.

Uit een lezing van het gehoorverslag blijkt bovendien dat verzoeker een reeks verklaringen aflegde

omtrent de wijze waarop zijn opleiding verliep, de omgeving waarin dit geschiedde en de personen die

erbij betrokken waren. Vele van deze verklaringen werden in de bestreden beslissing niet in twijfel

getrokken. Zo vermeldt de bestreden beslissing niets over verzoekers verklaring dat Ghulam Rasool

Tarakhil de commandant van de eerste brigade was (gehoorverslag CGVS, p. 9). Bijgevolg is het des te

belangrijker, teneinde verzoekers werkzaamheden voor de Afghaanse politie als niet-aannemelijk aan te

merken, dat de elementen die verweerder hiertoe naar voren schuift, zorgvuldig onderzocht en

onderbouwd worden aan de hand van objectief beoordeelde gegevens. In dit licht is het dan ook

merkwaardig dat verweerder heeft nagelaten enige duiding te verzoeken of te verschaffen bij de

documenten die verzoeker heeft neergelegd op het CGVS aangaande zijn aanwerving en opleiding bij

ANCOP (zie map ‘Documenten’). De documenten werden evenmin voorzien van een vertaling. Het is

voor de Raad dan ook onmogelijk om na te gaan wat de inhoud van deze documenten is.

Voorts dient te worden opgemerkt dat verzoeker met betrekking tot zijn GSM tijdens zijn gehoor

verklaarde: “Het was een Nokia zonder camera, een oude Nokia” (gehoorverslag CGVS, p. 12). Uit de

nota’s van verzoekers raadsvrouw (verzoekschrift, stuk 5) blijkt dat verzoeker verklaarde dat het om een

oude Nokia ging, die hij voor 500 Afghani gekocht had. Waar verweerder in zijn nota met opmerkingen

aanvoert dat het omgerekend om een bedrag van zes euro gaat, wat voor verweerder bijzonder laag lijkt

voor een GSM, dient opgemerkt dat uit de door verweerder aan het administratief dossier toegevoegde

informatie over de Nokia 500 (zie map ‘Landeninformatie’) blijkt dat deze GSM, die een smartphone

blijkt te zijn, pas in het najaar van 2011 op de markt is gekomen (zie vermelding op stuk 6A “Planned

Market Introduction: Q3 2011” waarbij “Q3” kan gelezen worden als “derde kwartaal”, en 15 september

2011 op stuk 6B). Aangezien verzoeker dit toestel kocht nadat hij in 2011 begon te werken, is het

aannemelijk dat verzoeker op dat moment inderdaad een ouder model van Nokia kocht waarvan de prijs

van 500 Afghani niet als buitensporig laag kan aanzien worden. Gelet op de verschillen in de versies

van verzoekers gehoor zoals dit in het gehoorverslag en in de nota’s van verzoekers raadsvrouw werd

weergegeven en gezien de bewijswaarde die, mede gelet op de hoger gemaakte opmerkingen

dienaangaande, in casu aan de nota’s van verzoekers raadsvrouw kan gegeven worden, is het voor de

Raad niet mogelijk de juiste toedracht van verzoekers gezegden te bepalen.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, 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

zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen te moeten bevelen en dient de bestreden beslissing

overeenkomstig artikel 39/2, § 1, tweede lid, 2° van de vreemdelingenwet te worden vernietigd.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De beslissing genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op 23 juli

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 vijftien januari tweeduizend veertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


