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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 16370 van 25 september 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 13 juni
2008 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen
en de staatlozen van 27 mei 2008.

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 19 augustus 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24
september 2008.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat B. VAN BAEVEGHEM
en van attaché K. GOOSSENS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
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1. Over de feitelijke gegevens van de zaak.

1. Verzoeker die volgens zijn verklaringen België binnenkwam op 8 december 2004,
verklaart er zich op 19 maart 2007 vluchteling.

2. De Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen verwerpt
verzoekers asielaanvraag bij beslissing van 27 mei 2008, verstuurd op 29 mei 2008.

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

“U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te bezitten en van "Arab"-origine te zijn. Op
13 december 2004 diende u een eerste asielaanvraag in. Deze asielaanvraag werd op
30 januari 2006 door het Commissariaat-generaal afgesloten met een beslissing tot
weigering van de hoedanigheid van vluchteling. Op 8 december 2006 werd uw beroep
tegen deze beslissing door de Vaste Beroepscommissie geweigerd. Op 19 maart
2007 diende u een tweede asielaanvraag in. U keerde niet terug naar Afghanistan. Ter
ondersteuning van uw tweede asielaanvraag legde u twee convocaties voor, alsook
een brief die getuigt van uw deelname aan een film over integratie in de Belgische
samenleving. Op 15 april 2008 werd u een beslissing tot weigering van de
vluchtelingenstatus en weigering van de de subsidiaire beschermingsstatus betekend,
dewelke op 21 mei 2008 door het Commissariaat-generaal werd ingetrokken.”

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:

het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
nam in het kader van verzoekers eerste asielaanvraag reeds een
bevestigende beslissing van weigering van verblijf omdat zijn
asielaanvraag als bedrieglijk beschouwd werd;
verzoekers beroep tegen deze beslissing werd door de Vaste
Beroepscommissie verworpen;
de documenten die verzoeker neerlegt ter ondersteuning van zijn
nieuwe asielaanvraag en een document dat verzoeker reeds
neerlegde op het einde van de eerste asielprocedure wijzigen de
eerdere appreciatie niet;
volgens de informatie waarover het Commissariaat-generaal voor
de vluchtelingen en de staatlozen beschikt en waarvan een kopie
werd toegevoegd aan het administratieve dossier, blijkt dat
Afghaanse documenten slechts een relatieve bewijswaarde hebben
en er veel vervalsingen in omloop zijn;
bovendien verklaarde verzoeker zelf niet zeker te weten of de door
hem voorgelegde documenten authentiek zijn, kon hij geen verdere
uitleg geven over deze documenten en kon hij niet verduidelijken
welke acties werden ondernomen om hem op te sporen sinds hij
Afghanistan verliet;
omwille van het verblijf in Europa haalde verzoeker geen elementen
aan die wijzen op een persoonlijk risico op vervolging in de zin van
de Vluchtelingenconventie omwille van dit verblijf;
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verzoekers deelname aan een film kan bezwaarlijk een element zijn
dat wijst op een persoonlijke vrees voor vervolging of een risico op
het lijden van ernstige schade;
actueel bestaat er voor burgers die afkomstig zijn buiten de
zuidelijke gordel in de provincie Nangarhar geen reëel risico op
ernstige schade in de zin van artikel 48/4 § 2 c van de
Vreemdelingenwet.

2.       Over de gegrondheid van de zaak.

2.1.1. De Raad stelt vast dat verzoeker in zijn verzoekschrift uitdrukkelijk vermeldt dat hij
beroep aantekent tegen de weigering van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire
beschermingsstatus en dat hij dit uitwerkt aan de hand van een aantal grieven waarin
hij de motieven van de bestreden beslissing aan een inhoudelijk onderzoek
onderwerpt en poogt te weerleggen. Derhalve blijkt uit het verzoekschrift dat verzoeker
zich in deze beroept op de schending van de materiële motiveringsplicht.

2. Verzoeker stelt dat hij een nieuwe asielaanvraag deed met nieuwe dossierstukken.
Het is zo dat naar aanleiding van zijn tweede interview op 4 maart 2008 andermaal
werd gevraagd zijn stukken voor te leggen. Het feit dat verzoeker per vergissing een
eerder gebruikt document nog eens heeft voorgelegd, tast de geloofwaardigheid van
de nieuwe stukken niet aan. Verzoeker voert omtrent de door hem neergelegde
stukken aan dat hij bezwaarlijk kan worden geacht om de kwestieuze stukken zelf te
authentificeren en verwijst naar een arrest van de Raad van State. Voorts meent
verzoeker dat hij op het interview van 4 maart 2008 heeft verduidelijkt dat hij via de
inspanning van een vriend de convocatie heeft verkregen. Daarnaast meent verzoeker
dat het weinig relevant is of er na zijn vertrek effectieve opsporingsinspanningen
jegens hem werden gepland of uitgevoerd. Ook meent verzoeker dat de bestreden
beslissing die er slechts in algemene bewoordingen op wijst dat Afghaanse
documenten een relatieve bewijswaarde hebben, doch niet specifiek motiveert
waarom de door verzoeker voorgelegde documenten ongeloofwaardig zouden zijn,
niet afdoende gemotiveerd is.

3. De Raad merkt na inzage van het administratieve dossier evenwel op dat verzoeker
geenszins tweemaal hetzelfde stuk heeft neergelegd. De stukken die verzoeker in het
kader van zijn eerste asielaanvraag heeft neergelegd zijn volledig verschillend van de
stukken die verzoeker in het kader van zijn tweede asielaanvraag heeft neergelegd.
Waar de Commissaris-generaal aanvoert dat verzoeker een oproepingsbrief neerlegt
die hij reeds op het einde van de eerste asielprocedure heeft voorgelegd, mist dan ook
elke feitelijke grondslag.

4. De Raad wenst er vooreerst op te wijzen dat in het kader van verzoekers eerste
asielaanvraag, de Commissaris-generaal op 30 januari 2006 een beslissing van
weigering van de hoedanigheid van vluchteling nam omwille van de bedrieglijke aard
van verzoekers verklaringen. Op 8 december 2006 werd verzoekers beroep tegen
deze beslissing door de Vaste Beroepscommissie verworpen, eveneens omwille van
de ongeloofwaardigheid van verzoekers verklaringen. De Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd om naar aanleiding van de beoordeling
van een tweede asielaanvraag, de beslissing met betrekking tot de eerste
asielaanvraag nogmaals te beoordelen in beroep. Deze beslissing was het voorwerp
van de in de Belgische wetgeving bepaalde beroepsmiddelen en heeft bijgevolg kracht
van gewijsde. De erin vastgestelde motieven kunnen aldus niet meer worden betwist.
De bevoegdheid van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is in dit geval beperkt
tot de beoordeling van de in de tweede asielaanvraag aangehaalde elementen. Uit het
administratieve dossier blijkt dat verzoeker als nieuwe elementen een oproepingsbrief
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met vertaling, een arrestatiebevel met vertaling, een document met vingerafdrukken
zonder vertaling, een aanbevelingsbrief van N.E.B. en het gegeven dat hij lange tijd in
Europa verbleef, aanbrengt. 

5. De Raad stelt vast dat verzoeker het arrestatiebevel en de oproepingsbrief neerlegt ter
staving van de feiten aangevoerd tijdens de eerste asielaanvraag. Zoals reeds hoger
vermeld, werd verzoekers eerste asielaanvraag door de Commissaris-generaal
afgewezen op basis van de bedrieglijke aard van verzoekers verklaringen. Om echter
enige bewijskracht aan een document te ontlenen, dient het te worden ondersteund
door geloofwaardige, coherente en plausibele verklaringen hetgeen in casu niet het
geval is. Hetzelfde geldt voor de originele brieven van de politie die verzoeker ter zitting
neerlegt. De Raad wenst er voorts, zoals in de bestreden beslissing reeds werd
vermeld, op te wijzen dat Afghaanse documenten een relatieve bewijswaarde hebben
en er veel vervalsingen in omloop zijn. Gezien verzoeker omtrent deze documenten
zeer weinig informatie kan geven en evenmin kon verduidelijken welke acties werden
ondernomen om hem op te sporen sinds hij Afghanistan verliet, niettegenstaande hij
verklaarde nog contact te hebben met zijn familie (gehoorverslag DVZ 2 april 2007, p.
13-14), rijzen er ernstige twijfels bij de authenticiteit van deze documenten.

6. Met betrekking tot het document met de vingerafdrukken, merkt de Raad op dat
verwerende partij hiervan geen melding maakt in de inventaris van stukken van het
administratieve dossier, noch dit stuk bespreekt in de bestreden beslissing. De Raad
stelt evenwel vast dat voor het desbetreffende stuk geen vertaling is bijgevoegd.
Luidens artikel 8 van het koninklijk besluit houdende de rechtspleging van de Raad
voor Vreemdelingenbetwistingen van 21 december 2006 dienen de stukken waarvan
de partijen willen gebruik maken indien zij in een andere taal zijn opgesteld dan deze
van de rechtspleging, vergezeld te zijn van een eensluidende vertaling. Bij gebreke
aan een dergelijke vertaling is de Raad niet verplicht deze documenten in overweging
te nemen. Onverminderd het voorgaande merkt de Raad op dat verzoeker omtrent dit
stuk alsnog het volgende verklaarde: “ document 1 is geen officiële brief van regering.
Ik weet dat je zo’n blanco papier van document 1 kan krijgen, waarop je kan laten
schrijven, om beroep tegen iets in te dienen, dan gebruik je zo’n document”
(gehoorverslag CGVS, 4 maart 2008, p. 11-12). Gelet op het beweerde onofficieel
karakter en de vermeende gebruikswijze van dit document, kan het bezwaarlijk dienen
ter staving van de door verzoeker aangevoerde feiten.

2.1.7. Verzoeker stelt dat hij met het voorleggen van de brief van N.E.B., wel elementen
voordraagt die wijzen op een groter persoonlijk risico als gevolg van zijn lange verblijf
in België. Verzoeker stelt dat de jarenlange deelname aan de Belgische samenleving
zijn positie in Afghanistan in belangrijke mate heeft verzwakt.

2.1.8. De Raad stelt evenwel vast dat verzoeker geen elementen aanhaalt die wijzen op een
persoonlijk risico op vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie omwille van
zijn lange verblijf in België. Verzoeker beweert dat afpersing en kidnapping van
terugkerende Afghanen aan de basis liggen van de vrees. Gevraagd naar de reden
waarom juist verzoeker problemen zou hebben, stelde hij dat dit “zo is in Afghanistan”
en verwees hij naar de problemen die hij eerder al kende met zijn oom. Deze
problemen werden evenwel in de eerste asielaanvraag als bedrieglijk beschouwd.
Verzoeker verwees naar enkele Afghanen die reeds waren gearresteerd na hun
deportatie, maar hij kon hierover geen concrete gegevens verschaffen, noch dat hij
indicaties had dat dit bij hem het geval zou zijn. Verzoeker legde een brief voor van
N.E.B., waarin wordt getuigd over zijn deelname aan een film over het leven in Gent.
Verzoeker beweerde door zijn deelname aan deze film gevaar te lopen in Afghanistan.
Deze bewering is volledig gebaseerd op hypotheses van verzoeker. Verzoeker
vreesde dat iemand in Afghanistan deze film zou hebben bekeken. Wie deze film dan
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wel zou hebben gezien en wie deze film aan iemand in Afghanistan zou geven, kon
verzoeker in het geheel niet verduidelijken. Verzoekers deelname aan de film kan
bezwaarlijk een element zijn dat wijst op een persoonlijke vrees voor vervolging of een
risico op het lijden van ernstige schade. Evenmin is verzoekers verwijzing naar de
verzwakking van zijn positie in Afghanistan door de jarenlange deelname aan de
Belgische samenleving een element dat wijst op een persoonlijke vrees voor
vervolging of een risico op het lijden van ernstige schade. Verzoeker toont bovendien
in zijn verzoekschrift op geen enkele wijze deze bewering aan.

9. Verzoeker stelt dat de bestreden beslissing blijkt te steunen op informatie die na het
verhoor van verzoeker werd toegevoegd. Verzoeker stelt dat het onaanvaardbaar is
dat de bestreden beslissing op informatie steunt waaromtrent hij niet is ondervraagd
of waarop hij niet heeft kunnen reageren. Het is voor de rechten van verdediging van
verzoeker cruciaal dat de stukken waarop de bestreden beslissing steunt, worden
meegedeeld en dat hij over voldoende tijd beschikt om de opmerkingen van het
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen terzake te kunnen
weerleggen. Verzoeker verwijst in dit opzicht naar het arrest van het Arbitragehof d.d.
27 mei 2008 waarin werd geoordeeld dat de beroepstermijn van 15 dagen onredelijk
kort is en een schending van het gelijkheidsbeginsel uitmaakt.

10. De Raad dient verzoeker er op te wijzen dat de procedure voor de
Commissaris-generaal geen jurisdictionele procedure is, maar een administratieve.
De rechten van verdediging zijn niet onverkort van toepassing op beslissingen die
worden genomen in het kader van de Vreemdelingenwet (R.v.St., nr. 167.415 van 2
februari 2007; R.v.St., nr. 98.827 van 12 september 2001). Er bestaat aldus geen
verplichting tot het houden van een tegensprekelijk debat zodat verzoeker niet
aantoont hoe hij een recht van verdediging kan genieten met betrekking tot de
bestreden beslissing die een bestuurlijk karakter heeft. De Raad stelt daarnaast vast
dat het Grondwettelijk Hof in zijn arrest nr. 81/2008 van 27 mei 2008 beslist heeft de
gevolgen van het vernietigde artikel 39/57, eerste lid, te handhaven tot 30 juni 2009 en
dit teneinde de wetgever de nodige tijd te laten opnieuw op te treden (overweging
B.46). Deze handhaving maakt de toepassing mogelijk van de vernietigde bepaling tot
de voormelde datum.

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

2.2.1. Met betrekking tot de subsidiaire beschermingsstatus voert verzoeker aan dat de
beslissing tot weigering van subsidiaire bescherming werd gebaseerd op stukken die
na het interview aan het dossier werden toegevoegd. Verzoeker meent dat hij de
mogelijkheid dient te krijgen om de argumentatie op deze nieuwe stukken te
weerleggen. Verzoeker verwijst naar de veiligheidssituatie in Afghanistan, meer
bepaald naar de situatie in de thuisregio Paghman als in zijn winterverblijf in Sarachi
Ali Khan (Nangarhar). Verzoeker voegt UNHCR, BBC en andere rapporten toe.
Verzoeker stelt dat de bestreden beslissing niet antwoordt op zijn argument dat hij
door zijn dorpsgemeenschap als een afvallige geloofsgenoot wordt beschouwd.
Verzoeker is voorts van oordeel dat de bestreden beslissing ten onrechte enkel de
plaats Behsood in de provincie Nangarhar als aanknopingspunt voor de beoordeling
van subsidiaire bescherming weerhoudt. Verzoeker stelt dat zijn thuisbasis Paghman
is, dit altijd heeft verklaard en dat Paghman als aanknopingspunt moet worden
beschouwd. Verzoeker stelt dat de veiligheidssituatie in Paghman uiterst onveilig is.
Verzoeker stelt dat de bestreden beslissing de veiligheidssituatie in Nangarhar totaal
verkeerd heeft ingeschat. De bestreden beslissing gaat voorbij aan het feit dat het
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winterverblijf van verzoeker veel dichter ligt bij de stad Chaparhar dan bij de stad
Jalalabad.

2.2.2. Waar verzoeker opwerpt dat hij de mogelijkheid dient te krijgen om de argumentatie op
nieuwe stukken te weerleggen, dient de Raad hem te verwijzen naar hetgeen hoger in
punt 2.1.11. werd uiteengezet. Uit verzoekers verklaringen blijkt dat hij afkomstig is van
de provincie Paghman, Dwozda Iman, maar de laatste tijd, voor zijn vertrek uit
Afghanistan voornamelijk woonachtig was in Jalalabad (provincie Nangarhar), district
Behsood. In de vragenlijst van 22 juni 2007 duidde verzoeker bovendien het dorp
Sarackha Ali Khan, bij Jalalabad, in het district Beshood aan als woonplaats in zijn
land van herkomst. Deze woonplaats herhaalde verzoeker tijdens het gehoor op de
Dienst Vreemdelingenzaken in het kader van zijn tweede asielaanvraag. Het is
bijgevolg niet onredelijk dat de Commissaris-generaal de provincie Nangarhar in
beschouwing heeft genomen teneinde de nood tot subsidiaire bescherming te
beoordelen. Waar verzoeker in zijn verzoekschrift benadrukt dat zijn thuisbasis
Paghman is, hetgeen als aanknopingspunt moet worden beschouwd teneinde de
subsidiaire beschermingsstatus te beoordelen en waarvan de reeds genoemde
UNHCR-lijst het aanmerkt als onveilig gebied, dient de Raad verzoeker er op te wijzen
dat uit de verschillende verklaringen die hij hierover aflegde hij steeds zelf verklaard
heeft dat zijn thuisbasis Behsood in de provincie Nagarhar was (gehoorverslag Dienst
Vreemdelingenzaken eerste en tweede asielaanvraag alsook vragenlijsten
Commissariaat-generaal eerste en tweede asielaanvraag) en de familie enkel in de
zomer naar Paghman ging als het heel warm was (gehoorverslag 23 februari 2004,
eerste asielaanvraag, 2).

De Raad stelt vast dat uit informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt
dat  diverse rapporten wijzen op het toenemend geweld tussen opstandelingen en
overheids- en coalitietroepen, zelfmoordaanslagen, intimidatie van de bevolking,
gedwongen rekrutering en ongedifferentieerde acties door lokale commandanten in
Afghanistan. Het UNHCR heeft in het document “Afghanistan Security Update Relating
to Complementary Forms of Protection” van 31 maart 2008, lijsten opgesteld met
betrekking tot de veiligheidssituatie per provincie en district aan de hand van zeer
specifieke criteria. UNHCR stelt dat als één of meerdere van deze criteria gedurende
de laatste maanden in het betrokken gebied werden gerapporteerd er dan bijkomende
bescherming zou moeten verleend worden aan personen die van daar afkomstig zijn.
Deze lijsten kunnen dan ook beschouwd worden als een objectieve leidraad bij de
beoordeling van de subsidiaire beschermingsstatus. Verzoeker beweerde evenwel
afkomstig te zijn uit de provincie Nangarhar, het district Behsood, dat niet voorkomt op
voormelde UNHCR lijst alsmede op de lijst van 28 juni 2008 (update). Een reëel risico
op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet is
bijgevolg niet aangetoond.

Waar verzoeker dan nog aanvoert dat hij door zijn dorpsgemeenschap als een
afvallige geloofsgenoot wordt beschouwd, dient te worden gewezen op het feit dat hij
zijn asielrelaas niet aannemelijk heeft kunnen maken. Dienvolgens kan er evenmin
geloof worden gehecht aan de door verzoeker aangehaalde vrees voor vervolging
overeenkomstig de criteria van het vluchtelingenverdrag waardoor hij zich zodoende
ook niet langer kan steunen op de elementen aan de basis van zijn relaas teneinde
aannemelijk te maken dat hij in geval van een terugkeer naar zijn land van herkomst
een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, a) en
b) van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 25 september 2008 door:

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

mevr. C. DIGNEF, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

 C. DIGNEF.  A. VAN ISACKER.


