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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 13.168 van 26 juni 2008
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 18 mei
2007 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen van 27 april 2007.

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 van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 15 april 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 mei
2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. VAN ISACKER.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat R. BOKORO loco
advocaat F. LANDUYT en van attaché B. BETTTENS, die verschijnt voor de verwerende
partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de feitelijke gegevens van de zaak.

1.1. Verzoeker die volgens zijn verklaringen België binnenkwam op 24 juli 2005, verklaart
er zich op 27 juli 2005 vluchteling.

1.2. De Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen verwerpt
verzoekers asielaanvraag bij beslissing van 27 april 2007, verstuurd op 4 mei 2007.

1.3. De feiten aan de basis van verzoekers asielaanvraag werden door de bestreden
beslissing als volgt weergegeven:

“U verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn in het jaar 1362
(Gregoriaanse kalender: 1983) in de stad Kaboel. Uw vader was dagarwal (kolonel)
in het regeringsleger en uw moeder dokter-verloskundige. Na de machtsovername
door de Mudjaheddin in 1371 (1992) vluchtte de familie naar Teheran. Na de
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machtsovername door de Taliban bereikten U geruchten dat leegstaande huizen in
Kaboel zouden worden geconfisqueerd. Uw vader en oudste broer reisden via
Pakistan naar Kaboel. In de buurt van Sarobi werden ze gedood door de Taliban
omdat uw vader een ‘communist’ was geweest. In 1378 (2000) keerde U met uw
moeder terug naar Kaboel. Daar vernamen jullie de dood van uw vader en broer.
Jullie woonden er in bij uw grootmoeder. Na een jaar overleed uw moeder. U ging
aan de slag in een naburig restaurant dat uitgebaat werd door een Pashtoen, Sakhi.
Die had veel Taliban-cliënteel. Na de val van de Taliban eind 2001, bleef U gewoon
voor hem werken. Ongeveer in 1381 (2003) werd Sakhi door onbekenden geslagen.
Eind februari 2004 werd U samen met Sakhi opgepakt door strijders die behoorden
tot de groep van Massoud. Bewoners van de wijk hadden klacht tegen U beiden
ingediend wegens vermeende samenwerking met de Taliban. U zat drie dagen
samen met Sakhi opgesloten, waarna jullie werden gescheiden. In totaal zat U drie
weken vast, een periode waarin U werd ondervraagd en mishandeld. Nadat uw oom
politiecommandant X had omgekocht werd U vrijgelaten. U vertrok onmiddellijk naar
Iran voor een medische behandeling. Een maand na uw aankomst daar vernam U
telefonisch van uw grootmoeder dat uw oom was opgepakt. Zij wist niet meer details
te geven. U verbleef ruim een jaar illegaal in Iran. U verliet het land uit vrees te
worden teruggestuurd naar Afghanistan. U reisde via Turkije naar Europa en hebt op
27 juli 2005 asiel aangevraagd.”

Het aldus weergegeven feitenrelaas wordt door de verzoekende partij niet betwist.

1.4. De bestreden beslissing stelt vast dat verzoeker er niet in geslaagd is zijn vrees voor
vervolging in de zin van het vluchtelingenverdrag of een reëel risico op het lijden van
ernstige schade zoals bepaald in de subsidiaire bescherming aannemelijk te maken
en baseert zich daarvoor op volgende gronden:

- verzoeker weet bijzonder weinig te vertellen over zijn werkgever,
hoewel hij vijf jaar voor hem werkte en daardoor verdacht werd als
spion voor de Taliban;

- het is onaannemelijk dat men een Tadzjiek die geen Pashtoen
spreekt, wiens vader door de Taliban vermoord is, en die enkel als
ober tewerkgesteld wordt zou verdenken van spionage voor de
Taliban;

- er is geen veralgemeend geweld in de zin van artikel 48/4 § 2 van
de Vreemdelingenwet in Kabul;

- verzoekers medische problemen hebben geen formeel verband
met zijn asielrelaas.

2. Over de gegrondheid van de zaak.

2.1.1. In een eerste middel werpt verzoeker een schending op van de formele
motiveringsplicht. Hij doet een uitgebreide doctrinaire uiteenzetting over deze
verplichting en over de bewijslast in asielzaken, zonder deze evenwel op de zaak te
betrekken. Naar het einde van het middel benadrukt verzoeker dan toch nog het feit
dat het de professionele relatie met de restauranthouder was die hem in de negatieve
belangstelling van zijn vervolgers plaatste. De Commissaris-generaal besloot volgens
hem onterecht tot de onwaarschijnlijkheid van zijn vluchtrelaas op basis van bepaalde
elementen die eigen waren aan zijn persoon (Dari-sprekende Tadzjiek wiens vader
door Taliban vermoord is). Zijn persoonlijke achtergrond is echter niet
doorslaggevend, aangezien hij als medewerker automatisch gelinkt werd aan zijn
Pashtun werkgever. Tenslotte verwijst verzoeker nog naar zijn medische problemen
(migraine en concentratiestoornissen) waardoor hij enigszins gelimiteerd is in kennis.
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2.1.2. De algemene motiveringsplicht vervat in de artikelen 2 en 3 van de genoemde Wet
van 29 juli 1991 alsook de specifieke motiveringsverplichting vervat in artikel 62 van de
Vreemdelingenwet heeft tot doel betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van
de beslissing te geven dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die
beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft (R.v.St., nr.
167.416, 2 februari 2007; R.v.St., nr. 167.411, 2 februari 2007). Uit het verzoekschrift
blijkt dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent en deze bovendien
aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpt zodat het doel van de uitdrukkelijke
motiveringsplicht in casu is bereikt.

Verzoeker onderwerpt de in de bestreden beslissing opgenomen vaststellingen en
tegenstrijdigheden aan een inhoudelijke kritiek. Hij voert bijgevolg de schending
aan van de materiële motiveringsplicht zodat het middel vanuit dit oogpunt zal
worden onderzocht.

2.1.3. De Raad beschikt inzake beslissingen van de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen over volheid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat het
geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel aanhangig wordt gemaakt
bij de Raad die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier. Als
administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van het
geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95,
96 en 133). Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk
gebonden door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund en de kritiek
van de verzoekende partij daarop.

2.1.4. Na een grondige lezing van de gehoorverslagen stelt de Raad vast dat verzoeker een
coherent en gedetailleerd asielrelaas naar voor bracht. De Raad vond geen
noemenswaardige tegenstrijdigheden in de afgelegde verklaringen voor de Dienst
Vreemdelingenzaken en de Commissaris-generaal. Slechts één vergissing werd
vastgesteld, namelijk het jaartal van de dood van zijn vader en broer, 1987 i.p.v.
1997. Gezien de voor vele kandidaat-asielzoekers uit Afghanistan moeilijke bepaling
van gebeurtenissen in de Gregoriaanse jaartelling en gelet op zijn lamentabele
psychische toestand en de stress die een interview onvermijdelijk met zich
meebrengt, acht de Raad deze tegenstrijdigheid verschoonbaar (zie ook CGVS
verslag psychologisch evaluatie-onderzoek van 14/06/06, p. 5).

2.1.5. De Commissaris-generaal baseerde zich verder op de vaagheid van verzoekers
verklaringen over zijn werkgever, namelijk het onvermogen om zijn volledige
Afghaanse naam en stamverband in de Pashtungemeenschap aan te duiden. De
Raad bemerkt dat verzoeker steeds verwijst naar ‘Sakhi’. Gevraagd naar zijn echte
naam, verklaart verzoeker dat iedereen, dus ook verzoeker zelf, hem aansprak als
‘lolo’ Sakhi (respectvolle aanspreking, letterlijk ‘oude broer’) (CGVS gehoorverslag
van 24/01/07, p. 15). De job-omschrijving van verzoeker is die van hulpje in een
restaurant. Hij stond in voor de keuken en hielp soms mee opdienen (“materialen
klaarmaken, groenten kuisen en koken….” (CGVS gehoorverslag van 24/01/07, p.
17). Hieruit blijkt een ondergeschikte rol, die tevens zou verklaren dat er een zekere
afstand bestond tussen hem en zijn werkgever. Het valt niet uit te sluiten dat
verzoeker zich steeds met deze aanspreking tot zijn werkgever richtte, en verder
ongeïnteresseerd was naar diens in de praktijk niet gebruikte lange officiële naam.
Verder vindt de Commissaris-generaal het vreemd dat zijn werkgever iemand in
dienst zou nemen die nauwelijks Pashtoen spreekt, gelet op de vele tweetaligen in de
hoofdstad. Gezien het hoger beschreven ondergeschikte en manuele karakter van
verzoekers arbeid, en zijn verklaring dat er in het stadsdeel Deh Kadardad vooral
Dari gesproken wordt (CGVS gehoorverslag van 24/01/07, p. 18), is een beperkte
kennis van het Pashtoen niet a priori onverenigbaar met het werk als hulpje in een
restaurant. De Raad acht beide overwegingen van de Commissaris-generaal louter
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speculatief, en allerminst van dien aard om afbreuk te kunnen doen aan de
vastgestelde coherentie van het asielrelaas.

2.1.6. Uit verzoekers verklaringen blijkt dat hij tijdens zijn detentie ernstige mishandelingen
heeft ondergaan. Dienaangaande stelt de Raad vast dat de medische diagnose van
dr. Boudolf van 6 april 2006, die op gedetailleerde wijze de fysieke letsels van
verzoeker beschrijft, verzoekers verklaringen kan bevestigen. Ook de in het
psychologisch evaluatieonderzoek van 14 juni 2006 vastgestelde psychische
trauma’s kunnen een mogelijk verband tussen de voorgehouden mishandelingen en
de vastgestelde fysieke letsels verklaren. Indien de adviseur-expert in het verslag van
voormeld onderzoek stelt dat hij geen formeel verband kan vaststellen tussen de
feiten uit het asielrelaas en de beschreven pathologie en de Commissaris-generaal
dit besluit als motief in de bestreden beslissing heeft opgenomen, dient de Raad
echter vast te stellen dat dit motief berust op een eenzijdige lezing van het
psychologisch rapport. Uit een grondige lezing, met inachtneming van de gebonden
en beperkte bevoegdheid van de psycholoog (het vaststellen van de pathologie en
het aanreiken van verklaringen daarvoor), blijkt dat deze wel degelijk traumatische
ervaringen in het verleden als mogelijke grond voor verzoekers huidige psychische
problemen suggereerde. Bovendien wordt in het verslag nergens formeel een
verband uitgesloten en besluit dhr. Quintyn dat: “Op last van de behandelende arts-
psychiater neem ik aan dat de mogelijkheid bestaat dat verzoeker wel gegaan is door
voor hem als traumatisch aangevoelde feiten.” (p.7). Ook stelt de behandelende
neuro-psychiater dr. Maes in een telefonisch onderhoud: “…er is wel degelijk een
duidelijk aanwijsbare PTSD-symptomatologie aanwezig toen ik deze man in het begin
van de therapie heb gezien. Deze uitten zich in nachtmerries, herbelevingen enz…”.

Indien niet met zekerheid kan worden besloten dat er een causaal verband is tussen
de aangehaalde feiten en de vastgestelde pathologie, is er geen enkele twijfel over
het feit dat verzoeker ernstige traumatiserende gebeurtenissen heeft beleefd, dat hij
ernstige fysieke letsels heeft opgelopen die compatibel zijn met de mishandelingen
die hij verklaarde te hebben ondergaan en dat er tenslotte een duidelijke PTSD-
symptomatologie aanwezig is. In deze is het bijgevolg aangewezen verzoeker
dienaangaande het voordeel van de twijfel te geven.

2.1.7. Verzoeker verklaarde dat zijn vader en broer door de Taliban vermoord werden, dat
hij slechts ober was, dat hij een etnische Tadzjiek was, en dat hij het Pashtoen
onmachtig was. Uit deze vier overwegingen distilleert de Commissaris-generaal een
quasi-onmogelijkheid voor verzoeker om als spion voor de Taliban aanzien en
vervolgd te worden. De Raad wenst te dezen op te merken dat de Commissaris-
generaal zich concentreerde op elementen eigen aan verzoeker zelf, zonder acht te
slaan op zijn maatschappelijke rol als helper van zijn Taliban-vriendelijke Pashtoen
werkgever. Verzoeker werkte jarenlang trouw en in ondergeschikt verband bij deze
werkgever. Het werk impliceert een band van afhankelijkheid en een daarmee
gepaard gaande loyaliteit. Hierdoor kon verzoeker gepercipieerd worden als
medewerker van de als Taliban-gezind bekend staande restauranthouder, en kon hij
daardoor automatisch gelinkt worden aan diens persoon, ongeacht zijn persoonlijke
achtergrond. Verzoeker verkreeg hierdoor een “geïnduceerde” politieke opinie,
waardoor hij zich in de negatieve belangstelling van zijn vervolgers plaatste. Een
politieke overtuiging in de zin van het vluchtelingenverdrag hoeft immers niet per se
aanwezig te zijn in hoofde van de vluchteling. Het volstaat dat zijn vervolgers hem
deze politieke overtuiging toedichten, en hem op grond daarvan gaan vervolgen.

2.1.8. De overwegingen die de Commissaris-generaal in de bestreden beslissing weergaf
om het relaas als onwaarachtig te beschouwen hebben allen een speculatief
karakter. Ze zijn niet bij machte de bewijskracht van een coherent relaas, dat
bovendien ondersteund wordt door een begin van bewijs (fysieke letsels), te
ontkrachten. De verklaringen van de kandidaat-vluchteling kunnen immers een
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voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze
mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (HATHAWAY, J.C., The law of refugee status,
Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). Het voordeel van de twijfel kan 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). Het
relaas van verzoeker werd coherent weergegeven en lijkt bevestigd te worden door
fysieke letsels en daaruit voortspruitende psychische problemen. De Raad besluit uit
dit alles dat verzoeker het voordeel van de twijfel kan worden toegekend.

2.1.9. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij een vrees
voor vervolging in de zin van artikel 1, A(2), van het Verdrag van Genève van 28 juli
1951, in aanmerking worden genomen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig Artikel

De vluchtelingenstatus van de verzoekende partij wordt erkend.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 26 juni 2008 door:

mevr. A. VAN ISACKER, wnd. voorzitter,
rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. B. PIL, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

B. PIL. A. VAN ISACKER.


