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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 18.023 van 30 oktober 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 20
augustus 2008 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen van 1 augustus 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 12 september 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22
oktober 2008.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN loco
advocaat F. LANDUYT en van attaché K. GOOSSENS, 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 8 juli 2007, verklaart er
zich op de volgende dag vluchteling.

1.2. De Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen verwerpt
verzoekers asielaanvraag bij beslissing van 1 augustus 2008, verstuurd op 4
augustus 2008.

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

“U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te hebben en tot de Qizilbash
bevolkingsgroep te behoren. U bent geboren in Block hoi Semet, een wijk van Pol-e
Khomri. Toen u veertien jaar was werd u door commandant Amir Gul gedwongen les
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te volgen aan de madressa, waar u tot terrorist gevormd zou worden. U zei tegen de
broer van Amir Gul, Gul Mohammad, dat u weigerde de lessen volgen. Daarop sloeg
en bedreigde Gul Mohammad u. De volgende morgen ging u naar de madressa en
stak hem in brand. U vluchtte naar het huis van uw oom en reisde vandaar door naar
Pakistan. In Pakistan verbleef u vijf jaar voor u de reis naar België aanvatte. U kwam
op 8 juli 2007 in België aan en u diende de volgende dag een asielaanvraag in.Ter
staving van uw asielaanvraag legt u volgende documenten voor: foto’s en taskara.”

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

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:

gebrekkige kennis over verzoekers beweerde vervolger en diens stamverwantschap
maken het asielrelaas ongeloofwaardig;
de vervolger is al jaren in hechtenis genomen door de overheid, waardoor verzoeker
kan rekenen op de bescherming van de nationale overheid;
inconsistenties maken het relaas verder ongeloofwaardig (training tot zelfmoordenaar
hoewel die pas vanaf 2003 ingezet werden;
in verzoekers beweerde regio van oorsprong heerst volgens de UNHCR geen
willekeurig geweld.

2. Over de gegrondheid van de zaak.

1. In een eerste middel voert verzoeker een schending aan van de artikelen 2 en 3 van
de wet van 29 juli 1991, een schending van de Vluchtelingenconventie en van artikel
48/3 van de Vreemdelingenwet.

2. De algemene motiveringsplicht vervat in de artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van
29 juli 1991 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 (RvS 2 februari 2007, nr.
164.416; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). 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.

3. Verzoeker beweert dat hij afdoende kennis heeft van Amir Gul en verwijst daartoe
naar zijn korte fysieke beschrijving (klein, dik, bebaard en met tulband). Het feit dat
Amir in de gevangenis zit, verandert niets aan zijn vrees, daar diens stam machtig is
en hem wil doden. Het feit dat hij de naam van die stam niet weet, verandert daar
niets aan. Hij ziet in de weigering van de vluchtelingenstatus derhalve een schending
van het redelijkheidsbeginsel.

4. De Raad merkt op dat uit de beslissing en het gehoorverslag duidelijk blijkt dat
verzoekers kennis over zijn beweerde vervolger quasi onbestaande is. Het enige wat
hij weet te produceren is dat deze ‘dik, klein, bebaard en met tulband’ zou zijn. Dit is
in wezen een typebeschrijving waaraan enkele miljoenen Afghanen beantwoorden.
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Meer precieze elementen als bijnaam, leeftijd, stamverwantschap, politieke affiliatie
en dergelijke zijn voor verzoeker onbekend, hetgeen in redelijkheid niet aannemelijk is
indien verzoeker daadwerkelijk een vrees zou koesteren voor deze persoon en diens
stam. Voor de overige motieven van de bestreden beslissing en meer bepaald de
vaststelling dat Amir Gul ondertussen gearresteerd werd zodat verzoeker niet
aantoont dat hij niet op bescherming van de overheden kan rekenen, verzoekers
ongeloofwaardige bewering dat hij bij de brandstichting slechts door één persoon zou
gezien zijn geweest alsook de vaststelling dat vóór 2003 terroristische aanslagen niet
als oorlogswapen werden ingezet, wordt geen aannemelijke verklaring gegeven. De
motieven blijven bijgevolg onverminderd gehandhaafd, de Raad neemt de kwestieuze
motivering tot de zijne. De Commissaris-generaal kon in alle redelijkheid besluiten dat
het relaas onwaarachtig is.

5. Verzoeker brengt op 3 oktober 2008 een kopie bij met vertaling. Het betreft een
verzoekschrift van de familie aan het politiecommissariaat van de provincie Baghlan.
De Raad wenst te dezen kort op te merken dat documenten slechts een
bewijswaarde hebben indien zij geloofwaardige verklaringen ondersteunen. Hoger
werd de bedrieglijkheid van het asielrelaas vastgesteld. Ten overvloede merkt de
Raad op dat het slechts een fotokopie betreft, die in ieder geval slechts een
betrekkelijke bewijswaarde heeft, daar fotokopieën makkelijk te vervalsen zijn.

6. 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.

1. Met betrekking tot de subsidiaire bescherming voert verzoeker een schending aan
van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en een schending van artikel 48/4
van de Vreemdelingenwet. Hij stelt dat er wel degelijk willekeurig geweld heerst in
verzoekers regio van oorsprong. Hij beweert dat het UNHCR adviseert om voor de
ganse provincie Baghlan bescherming te verlenen. Dit zou blijken uit de lijst van
gevaarlijke districten toegevoegd aan het administratieve dossier.

2. Met betrekking tot de vermeende schending van de wet van 29 juli 1991 wenst de
Raad summier te verwijzen naar wat hoger supra 2.1.2. werd gesteld.

2.2.3.  De Raad stelt vast dat uit informatie toegevoegd aan het administratieve dossier blijkt
dat diverse rapporten wijzen op het toenemende geweld tussen opstandelingen en
overheids- en coalitietroepen, zelfmoordaanslagen, intimidatie van de bevolking,
gedwongen rekrutering en ongedifferentieerde acties door lokale commandanten in
Afghanistan. De Raad steunt zich voor de analyse van het veiligheidsrisico per district
op de adviezen die van het UNHCR uitgaan. Het UNHCR is, met zijn fysieke
aanwezigheid in alle delen van Afghanistan en zijn uitgebreide netwerk aan contacten,
immers het best geplaatst om advies te verlenen over de noodzaak aan subsidiaire
bescherming. Deze adviezen worden regelmatig bijgewerkt naarmate de toestand
verbetert dan wel verslechtert. Verzoeker wijst op de escalatie van het conflict en de
uitbreiding ervan richting zijn district. Het UNHCR heeft in het document “Afghanistan
Security Update Relating to Complementary Forms of Protection” (update van 6
oktober 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 Mazar-i Sharif
uit de provincie Balkh hetgeen niet voorkomt op voormelde UNHCR lijst. Een reëel
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risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 §2 c van de Vreemdelingenwet is
bijgevolg niet aangetoond.

 De lijst met incidenten tegen educatieve instellingen vermag, evenals het
BBC-document, geen afbreuk te doen aan de geloofwaardigheid en de zorgvuldigheid
van de analyse van de veiligheidssituatie per district uitgaande van het UNHCR.
Verzoekers stelling dat hij bij een repatriëring sowieso gedwongen wordt om door
onveilig gebied te reizen wordt door de Raad evenmin gevolgd. Verzoeker kan
Mazar-i-sharif bereiken via Kabul, Turkmenistan, Uzbekistan en Tajikistan, zonder
door gebieden te trekken die geteisterd worden door willekeurig geweld. Bovendien gaf
verzoeker aan in Kabul een vestigingsalternatief te hebben bij commandant Usman
die hem reeds eerder onderdak bood na zijn eerste repatriëring. Verzoeker maakt
geen aanspraak op subsidiaire bescherming onder artikel 48/4 § 2 c van de
Vreemdelingenwet. 

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 30 oktober 2008 door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

 K. VERHEYDEN. A. VAN ISACKER.


