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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 16371 van 25 september 2008
in de zaak RvV X / IV

In zake: X
 Gekozen woonplaats: ten kantore van 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 5 juni 2008
heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en
de staatlozen van 23 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 advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat P.
BUSSCHAERT verschijnt voor de verzoekende partij en van attaché K. GOOSSENS, die
verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:



      RvV X / Pagina 2 van 6

1. Over de feitelijke gegevens van de zaak.

1. Verzoeker die volgens zijn verklaringen België binnenkwam op 4 oktober 2004,
verklaart er zich op 24 april 2007 een derde maal vluchteling.

2. De Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen verwerpt
verzoekers derde asielaanvraag bij beslissing van 23 mei 2008, verstuurd op 27 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 Kabul afkomstig te zijn. U
bent een Tadzjiek van etnische origine. Uw vader was een militair officier onder het
communistische regime en uzelf studeerde ook aan een militaire school. Omwille van
het communistische verleden van de familie kenden jullie ten tijde van het
mujaheddinregime en later onder de Taliban veel problemen. Uzelf werd ooit
mishandeld door de mujaheddin en uw broer werd door Taliban vermoord. Omwille
van jullie communistische verleden mocht u ook niet trouwen met uw vriendin M..
Haar familie dreigde ermee u te vermoorden toen zij zwanger bleek. U vluchtte nog
tijdens het Talibanregime naar Moskou waar u drie jaar zou hebben verbleven maar
waar u nooit een legaal verblijfsstatuut kreeg. Vervolgens reisde u naar België waar u
op 5 oktober 2004 een eerste asielaanvraag indiende. Op 7 januari 2005 nam het
Commissariaat-generaal een bevestigende beslissing van weigering van verblijf.
Ongeveer anderhalf jaar geleden kwam uw jongere broer N.H. (O.V. 5.857.653), toen
nog zestien jaar oud, ook naar België. Via hem vernam u dat uw ouders ongeveer vijf
jaar geleden vermoord werden. Uw zus zou even nadien zelfmoord hebben gepleegd.
Uw tweede asielaanvraag van 23 oktober 2006 werd niet in overweging genomen door
de Dienst Vreemdelingenzaken. Op 24 april 2007 verklaarde u zich een derde keer
vluchteling. U beweerde nog steeds problemen te vrezen omwille van het
communistische verleden van uw familie. Bovendien vreest u de wraak van de familie
van M.. Tot slot meent u ook dat de algemene situatie in Kabul onveilig is en vraagt u
om die reden de subsidiaire beschermingsstatus. Ter staving van uw asielrelaas
legde u enkele nieuwe documenten voor: een taskara die u onder het Talibanregime
verkreeg, een Afghaans rijbewijs en een brief van een oom die de door u aangehaalde
problemen bevestigt.”

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 legde bij zijn eerste asielaanvraag reeds zeer vage verklaringen
af omtrent zijn concrete vluchtaanleiding, zijn relatie met M.;
verzoeker legde eveneens zeer vage verklaringen af omtrent de problemen
die zijn familie zou hebben ondervonden omwille van hun communistisch
verleden;
verzoekers verklaringen doen ernstige twijfels rijzen bij de authenticiteit van
de door hem neergelegde documenten.

2. Over de gegrondheid van de zaak.
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2.1.1.  In een eerste middel beroept verzoeker zich op een schending van artikel 62 van de
Vreemdelingenwet en van artikel 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de
uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.

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.

2.1.3.  De verklaringen van de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs zijn van
zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en
eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths,
Toronto-Vancouver, 1991, 84). De verklaringen moeten plausibel zijn en niet in strijd
met algemeen bekende feiten. De bewijslast berust in beginsel bij de
kandidaat-vluchteling die in de mate van het mogelijke elementen dient aan te brengen
ter staving van zijn relaas en bij het ontbreken van dergelijke elementen, hiervoor een
aannemelijke verklaring dient te geven. 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). De Raad
moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn (R.v.St., X, nr. 43.027, 19 mei
1993) en het is evenmin de taak van de Raad zelf de lacunes in de bewijsvoering van
de vreemdeling op te vullen (R.v.St., X, nr. 136.692, 26 oktober 2004).

 Uit de bestreden beslissing blijkt dat de Commissaris-generaal oordeelde dat
verzoeker doorheen zijn verklaringen geen persoonlijke vrees voor vervolging zoals
bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève heeft aannemelijk gemaakt. De
Commissaris-generaal stelde dat verzoekers verklaringen over zijn concrete
vluchtaanleiding, met name de relatie die hij met een meisje M. zou hebben gehad,
tegenstrijdig zijn met de verklaringen die hij hieromtrent heeft afgelegd in het kader van
zijn eerste asielaanvraag. Bovendien werd er in het kader van verzoekers eerste
asielaanvraag al geconstateerd dat verzoekers verklaringen hieromtrent vaag waren.
Voorts blijken de verklaringen van verzoeker omtrent andere problemen die hij of zijn
familie zouden hebben gekend omwille van het aanleunen bij het communistisch
regime eveneens uitermate vaag of weinig consistent, waardoor verzoeker zijn
beweerde vrees omwille van het communistische verleden van zijn familie niet
aannemelijk heeft gemaakt. Tenslotte oordeelt de Commissaris-generaal dat
verzoekers verklaringen over de door hem ter ondersteuning van zijn derde
asielaanvraag neergelegde nieuwe documenten ernstige twijfels doen rijzen bij de
authenticiteit van deze documenten.

2.1.4.  Verzoeker werpt op dat de in de bestreden beslissing vastgestelde tegenstrijdigheid
omtrent de namen van de broers van zijn verloofde duidelijk een mineure
verstrooidheid of vergissing omtrent één van de twee namen betreft. Daarnaast stelt
verzoeker dat zowel Obaid als Fraidoon namen zijn van de tweede broer.

2.1.5.  De Raad merkt op dat de tegenstrijdigheden feiten betreffen die de rechtstreekse
aanleiding waren van verzoekers vertrek. Stellen dat deze een gevolg zijn van een
mineure verstrooidheid of vergissing is dienvolgens niet erg overtuigend. Waar
verzoeker stelt dat zowel Obaid als Fraidoon namen zijn van de tweede broer stelt de
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Raad vast dat uit de stukken van het administratieve dossier blijkt dat toen verzoeker
tijdens het gehoor voor het Commissariaat-generaal werd gevraagd naar de namen
van de broers, hij antwoordde  “Farid, Obaid”. Toen verzoeker er vervolgens door de
interviewer van het Commissariaat-generaal op werd gewezen dat hij in het kader van
zijn eerste asielaanvraag de naam Fraidoon had vermeld als de naam van één van de
twee broers (2 broers: Fraidoon (1e AA)), antwoordde verzoeker: “Misschien ook.
Misschien is dat ook familie.” Verzoeker maakte toen duidelijk geen gewag van het feit
dat de tweede broer zowel bij de naam Fraidoon als de naam Obaid wordt genoemd
(zie gehoorverslag CGVS dd. 16/01/08, p. 13). Verzoekers verklaringen voor de
vastgestelde tegenstrijdigheid vinden geen grondslag in het administratieve dossier.

2.1.6.  Verzoeker stelt dat hem niet kan verweten worden dat hij de daders van de moord op
zijn ouders niet kan plaatsen binnen de diverse groeperingen, vermits hij niet
aanwezig was bij deze moord en alle informatie hierover van derden heeft.

2.1.7.  De Commissaris-generaal oordeelde dat verzoeker zijn beweerde vrees omwille van
het communistisch verleden van zijn familie niet aannemelijk heeft gemaakt, gezien
zijn vage en weinig consistente verklaringen hieromtrent. Van verzoeker, die blijkens
zijn verklaringen na de moord op zijn ouders nog contact had met zijn zus die hem
kort voor haar dood een brief stuurde, zijn jongere broer die nu in België verblijft en zijn
oom in Afghanistan, mag redelijkerwijze verwacht worden dat hij op zijn minst de
daders van de moord op zijn ouders kan plaatsen binnen de mudjahedin, Taliban of
leden van al-Qaeda. Het feit dat verzoeker niet aanwezig was bij deze moord vormt
geen verschoning voor zijn vage verklaringen. Bijgevolg oordeelde de
Commissaris-generaal terecht dat verzoekers vage verklaringen over de daders van
de moord op zijn ouders zijn geloofwaardigheid ondermijnen.

2.1.8.  Verzoeker werpt op dat uit het door hem neergelegde medische attest duidelijk blijkt
dat hij depressief en verward is door het ganse gebeuren. Dat het dan ook niet
verwonderlijk is dat er incongruenties kunnen optreden betreffende het verloop in tijd
van meerdere feitelijkheden, in casu in de chronologie inzake het afgeleverd rijbewijs.

2.1.9.  De Raad stelt vast dat de tegenstrijdigheden niet de chronologie inzake het afgeleverd
rijbewijs betreffen maar eerder de wijze waarop hij aan zijn Afghaans rijbewijs is
geraakt, en meer bepaald of hij al dan niet nog in Afghanistan was op het moment dat
zijn rijbewijs werd uitgereikt. De stelling van verzoeker dat hij depressief en verward is,
doet niets af aan de zwaarwichtigheid van de vastgestelde tegenstrijdigheden omtrent
zijn rijbewijs aangezien elke kandidaat-vluchteling in zekere mate onder psychische
druk staat omwille van de aangevoerde traumatische ervaringen. Uit het
gehoorverslag blijkt overigens dat het interview op normale wijze heeft
plaatsgevonden. Van de door verzoeker neergelegde medische attesten stelde de
bestreden beslissing reeds terecht dat het niet duidelijk is hoe de huisarts tot de
conclusie van een post-traumatisch stresssyndroom is kunnen komen. Het tweede
attest stelt dat verzoeker sedert 13 juni 2007 door het centurm (CLG Mol) begeleid
wordt zonder enige verduidelijking en is om deze reden niet relevant.

2.1.10. Waar verzoeker volhardt dat er wel degelijk fouten werden gemaakt in het verleden
betreffende de overhandiging of het kopiëren van bepaalde stukken stelt de Raad vast
dat het om een blote bewering gaat die geen steun vindt in het administratieve dossier.
Verzoeker blijft in gebreke zijn stelling, volgens dewelke hij deze documenten reeds bij
zijn eerste asielaanvraag zou hebben neergelegd, te ondersteunen met concrete en
pertinente gegevens.



      RvV X / Pagina 5 van 6

 Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de bestreden beslissing steunt
op pertinente en afdoende motieven die draagkrachtig zijn. De Commissaris-generaal
kon derhalve in redelijkheid vaststellen dat de asielaanvraag van verzoeker niet
gegrond is. Het enig middel, in zoverre het ontvankelijk is, is ongegrond.

2.1.11. 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 worden genomen.

2.2.1.  In een tweede middel beroept verzoeker zich op een schending van artikel 3 E.V.R.M.
Verzoeker stelt dat hij bij een eventuele terugkeer naar zijn land van herkomst
mogelijks zal worden onderworpen aan vernederende behandelingen. Verzoeker
verwijst naar de situatie die verbeterd is, maar waar er nog steeds sprake is van een
manifest risico.

2.2.2.  Wat de opgeworpen schending van artikel 3 van het E.V.R.M. betreft, kan worden
gesteld dat in het kader van huidig beroep de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
niet de bevoegdheid heeft om artikel 3 E.V.R.M. rechtstreeks te toetsen. De Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen onderzoekt enkel het reële risico op foltering of
onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van verzoeker in zijn land
van herkomst in casu in het kader van de subsidiaire bescherming van artikel 48/4, §2,
b) van de Vreemdelingenwet. Het louter declaratief karakter van de bevoegdheid van
de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, dit wil zeggen het al dan niet erkennen van
de hoedanigheid van vluchteling zonder een verwijderingsmaatregel te nemen, laat
niet toe ter zake tot een beoordeling over te gaan.

 De wetgever inspireerde zich voor artikel 48/4 § 2 b op artikel 3 E.V.R.M.
(Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen,
Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2478/001, 86). Bijgevolg kan voor de interpretatie van
artikel 48/4 § 2, b nuttig worden verwezen naar de rechtspraak van het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens betreffende artikel 3 E.V.R.M.. Algemeen kan worden
gesteld dat ook het Hof het bewijs van het ernstig en reëel risico bij de verzoeker legt.
Verzoeker voert echter geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt
gemaakt 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 b van de
Vreemdelingenwet. Enkele citaten uit algemene rapporten volstaan niet om een reëel
risico op ernstige schade aan te tonen.

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 hoofdstad Kabul die niet voorkomt op voormelde UNHCR lijsten
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.
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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.


