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nr. 50 902 van 8 november 2010

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 22 juli 2010 heeft

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

21 juni 2010.

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 van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 26 augustus 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

8 oktober 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. VAN DEN BROECK, en van

attaché B. BETTENS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De voornaamste gegevens van de zaak kunnen als volgt worden samengevat:

1.1. X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, is volgens zijn verklaringen het Rijk

binnengekomen op 26 september 2009 en heeft zich op 28 september 2009 vluchteling verklaard.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 22 oktober

2009 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgedragen aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 4 juni 2010.

1.3. Op 21 juni 2010 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing

tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze

beslissing werd dezelfde dag aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te bezitten en van Jalalabad, hoofdplaats van de

provincie Nangarhar, afkomstig te zijn. U ging slechts een jaar naar school en had een atelier en een

winkel voor schoenen. Uw vader was eertijds lid van Hezb-i Islami van Gulbuddin Hekmatyar. Later

werd hij een commandant bij de Taliban. Tien of elf jaar geleden is uw vader nabij Surobi om het leven

gekomen. In 1387 (2008) kreeg u een brief van de Taliban. Zij vroegen u om hen te helpen in hun

gewapende strijd. U wou niet ingaan op hun uitnodiging en vervolgens heeft u zich aangemeld bij het

Afghaanse Nationale Leger (ANA). Op 30/08/1387 (20/11/2008) bent u in dienst getreden. Eerst was u

gedurende zes dagen in een opleidingscentrum in Jalalabad, vervolgens werd u naar Pol-i Charkhi

gestuurd waar u een verdere opleiding volgde. Op een dag is uw moeder u daar komen bezoeken. Zij

had een dreigbrief mee van de Taliban. De Taliban namen het u bijzonder kwalijk dat u bij het

Afghaanse leger was gegaan en ze dreigden ermee u te vermoorden. Op 27/09/1387 (17/12/2008) bent

u gedeserteerd. U bleef nog twee maanden in Kabul. Ondertussen kwam er omwille van uw desertie

ook een opsporingsbrief van de Afghaanse politie. Vervolgens bent u naar Jalalabad gegaan waar u nog

ongeveer een jaar op verschillende adressen verbleven heeft. Daarna verliet u Afghanistan. In Kabul

nam u het vliegtuig naar Dubai. Een tweede vlucht bracht u tot Parijs en met de auto kwam u vervolgens

naar Brussel. Op 28/09/2009 ging u zich aanmelden bij de Dienst Vreemdelingenzaken en vroeg u asiel

aan.

U verklaart niet terug te kunnen naar Afghanistan waar de politie naar u op zoek zou zijn. U riskeert

naar eigen zeggen foltering en een zeer lange opsluiting. U vreest ook de Taliban die het op uw leven

zouden hebben gemunt.

Ter staving van uw asielrelaas legt u verschillende documenten voor. Het betreft een kopie van uw

oude taskara en uw nieuwe taskara, de originele taskara’s van uw ouders en zus, de insignes die ooit

uw militair uniform sierden, een inschrijvingsbewijs van het Afghaanse leger, een tweede document dat

uw toetreden tot het leger dient te bevestigen, twee foto’s van uw oom die een Talib zou zijn,

twee dreigbrieven van de Taliban en de oproepingsbrief van de Afghaanse politie.

B. Motivering

Een analyse van recente internationale rapporten en berichtgeving wijst op de aanwezigheid

van gerichte mensenrechtenschendingen in Afghanistan. In die context kunnen Afghanen met

een risicoprofiel effectief een risico op vervolging lopen in de zin van de Vluchtelingenconventie. Indien

na een grondig individueel onderzoek van de asielaanvraag blijkt dat een Afghaanse asielzoeker

een dergelijk risico loopt, zal in principe de vluchtelingenstatus worden toegekend.

Er dient echter te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen een persoonlijke vrees

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

van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming niet aannemelijk

heeft gemaakt.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat uw verklaringen omtrent het tijdstip van uw recrutering bij

het ANA zeer uiteenlopend zijn gebleken. Zo is het merkwaardig dat u voor de Dienst

Vreemdelingenzaken verklaarde dat u wellicht op 30/03/1387 (19/06/2008) bij het leger ging. U zei dat u

hier niet zeker van was en de documenten wenste af te wachten. Voor het Commissariaat-generaal

blijkt dat de documenten aangeven dat u op 30/08/1387 (20/11/2008), of vijf maanden later dan u initieel

dacht, militair zou zijn geworden. Dat u zich hieromtrent dusdanig zou vergissen, is niet aannemelijk.

Immers, uw recrutering zou mede aan de basis van uw problemen en vertrek uit Afghanistan hebben

gelegen. U bent volgens uw verklaringen slechts minder dan één maand in het ANA geweest. Dat u zich

over de situering van deze ene maand zodanig zou vergissen, is weinig waarschijnlijk. Dit is een

vaststelling die doet twijfelen aan uw militaire opleiding.

Stel dat er niet zou worden getwijfeld aan uw kortstondige opleiding bij het ANA, dan nog dient

te worden opgemerkt dat uw beweerde vrees niet aannemelijk is gebleken. Zo is het niet geloofwaardig

dat u na uw desertie nog een jaar ondergedoken leefde in Jalalabad, zoals u voor de

Dienst Vreemdelingenzaken beweerd heeft. Immers, uit de documenten moet blijken dat u op

27/09/1387 (komt overeen met 17/12/2008) deserteerde. Rekening houdende met uw verklaring als zou

u Afghanistan al op 04/07/1388 (26/09/2009) hebben verlaten en met uw andere verklaring waarbij u

zegt dat u na uw desertie eerst twee maanden in Kabul was, moet worden geconcludeerd dat u

hoogstens acht maanden in Jalalabad kan zijn geweest. Voor het Commissariaat-generaal zegt u eerst

dat u een viertal maanden in Jalalabad was vooraleer u vanuit Kabul uw vlucht naar Dubai nam (CGVS,

p.8). Geconfronteerd met uw eerdere verklaringen voor de Dienst Vreemdelingenzaken wijzigt u uw

versie nogmaals en stelt u dat u nog ongeveer een jaar in Jalalabad was (CGVS, p.8,9). Het is niet

geloofwaardig dat uw schattingen van uw verblijf in Jalalabad variëren van vier maanden tot een jaar.

Immers, in die periode zou u, bevreesd voor de Taliban en voor de Afghaanse autoriteiten, op diverse
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adressen in de stad zijn ondergedoken. Verwacht mag worden dat u nog zeer goed zou weten hoelang

u in dergelijke penibele situatie zou hebben doorgebracht.

Het is dan ook opmerkelijk dat u niet kan verduidelijken wanneer u uw militaire training begon,

wanneer u vervolgens problemen zou hebben gekregen en hoelang u daarna nog in Afghanistan zou

zijn gebleven. Dat u op omtrent dergelijke zaken geen consistent relaas brengt, ondermijnt

uw geloofwaardigheid in ernstige mate.

Verder dient te worden opgemerkt dat uw beweerde vrees ook op andere momenten

weinig geloofwaardig is gebleken. Voor het Commissariaat-generaal stelt u dat de autoriteiten van

Afghanistan u van spionage betichten en u wensen te arresteren. U bent van mening dat de politie u bij

een arrestatie zal folteren en dat u voor zeer lange tijd zal worden opgesloten. Ter staving van die

bewering legt u een document neer dat van de politie van Jalalabad zou afkomstig zijn. Echter, toen de

Dienst Vreemdelingenzaken u de vraag stelde wie u vreest, stelde u louter de Taliban te vrezen die u

zullen “afslachten”. Op geen enkel moment verklaarde u problemen met de Afghaanse overheid te

vrezen. Evenmin maakte u voor de Dienst Vreemdelingenzaken melding van het bestaan van de

oproepingsbrief die u heden voorlegt. Als het Commissariaat-generaal u confronteert met deze

vaststelling, stelt u dat de tolk bij de Dienst Vreemdelingenzaken u vroeg om bondig te zijn en de details

van uw relaas voor het Commissariaat-generaal te bewaren. Echter, dat u door de autoriteiten van

spionage zou worden verdacht en een zware straf zou riskeren, kan bezwaarlijk als een detail worden

afgedaan. Overigens beweert u dat een deserteur arrestatie, opsluiting en foltering staat te wachten

(CGVS, p.7). Echter, uit de op het Commissariaat-generaal aanwezige informatie blijkt dat desertie een

dagdagelijkse realiteit is. Elk jaar verlaten duizenden soldaten het ANA. Zij keren terug naar hun families

of vinden ander werk tegen een betere verloning. Dat de autoriteiten deze mensen actief gaan opsporen

en bestraffen, blijkt nergens uit de geraadpleegde bronnen.

Wat tot slot uw beweerde vrees voor de Taliban betreft, dient te worden opgemerkt dat het

merkwaardig is dat zij u tien of elf jaar na de dood van uw vader zouden dwingen om met hen samen te

vechten. Eveneens merkwaardig is het dat u sinds uw beweerde desertie (op 17/12/2008) geen

problemen meer heeft gehad met de Taliban. Nergens maakt u melding van bedreigingen die er aan uw

adres zouden zijn geweest. Uit uw verklaringen blijkt evenmin dat uw familie met nieuwe bedreigingen te

maken kreeg. Deze vaststellingen laten toe te besluiten dat ook uw vrees voor de Taliban niet

geloofwaardig is.

Gezien bovenstaande vaststellingen kan u niet als vluchteling worden erkend.

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

een Afghaanse asielzoeker door het CGVS ook een beschermingsstatus krijgen ten gevolge van

de algemene situatie in zijn regio van herkomst. Asielzoekers uit een groot aantal gebieden in

Afghanistan krijgen de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 § 2 c Vw. toegekend op basis

van de algemene toestand in hun regio; dit indien zij hun reële herkomst uit deze regio en hun

achtergrond aannemelijk maken. De subsidiaire beschermingsstatus wordt bijgevolg niet aan elke

Afghaan toegekend.

Hoewel de veiligheidssituatie anno 2009 globaal is verslechterd, blijft de specifieke

veiligheidssituatie toch regionaal sterk verschillend. Dit regionale onderscheid en de eraan gekoppelde

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus aan Afghanen uit onveilige gebieden was voorheen

gebaseerd op uitgebreide CEDOCA research en op het UNHCR-advies (“Afghanistan Security Update

Relating to Complementary Forms of Protection”) van 6 oktober 2008.

Bij herevaluatie van de actuele veiligheidssituatie werd het UNHCR-rapport “Eligibility Guidelines

for assessing the international protection needs of asylumseekers from Afghanistan” van juli 2009

in rekening genomen. Hoewel UNHCR zich niet meer in staat acht om een accurate Security Update vrij

te geven waarbij specifieke conflictgebieden worden afgebakend, wordt het bestaan van

regionale verschillen in de veiligheidssituatie in Afghanistan bevestigd. Het rapport maakt verder ook

melding van een uitbreiding van de gebieden die getroffen worden door het gewapend conflict, maar

nergens wordt een toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus voor elke Afghaan gesuggereerd

op basis van de algemene veiligheidssituatie. Het UNHCR stelt daarentegen dat de aanvragen door

Afghaanse asielzoekers op basis van de vrees voor ernstige en willekeurige schade in het kader van het

gewapend conflict op individuele gronden moeten beoordeeld worden, dit in het licht van de bewijzen

die werden aangebracht door de verzoeker en op basis van de recente en betrouwbare informatie van

de plaats van herkomst.

Een analyse van de beschikbare geraadpleegde bronnen en literatuur wijst nog steeds op

duidelijke regionale verschillen in de veiligheidssituatie in Afghanistan. Deze sterke regionale verschillen

typeren het conflict in Afghanistan. Het CGVS is zich bewust van het feit dat het conflict zich heeft

uitgebreid, maar stelt vast dat verscheidene gezaghebbende bronnen het zwaartepunt van het conflict in

het zuiden, het zuidoosten en bepaalde gebieden in het oosten blijven leggen. In deze gebieden vinden

de meeste acties en gevechtshandelingen van antiregeringselementen en de Afghaanse en
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internationale troepen plaats. Uit de analyse blijkt dat in bepaalde regio’s in Afghanistan er permanente

Taliban-aanwezigheid is, er aanhoudende gevechtshandelingen zijn en er ook burgerslachtoffers vallen.

In deze regio’s kan worden gesteld dat burgers er een reëel risico lopen in de zin van art. 48/4, §2, c van

de Vreemdelingenwet. In principe wordt bijgevolg aan Afghaanse asielzoekers die uit deze

regio’s afkomstig zijn de subsidiaire beschermingsstatus toegekend.

U bent afkomstig uit het district Jalalabad uit de provincie Nangarhar. Uit de informatie die bij

het administratieve dossier werd gevoegd, blijkt dat het UNHCR op 6 oktober 2008 uw district niet

als onveilig beschouwde. Uit deze informatie blijkt tevens dat meer recente bronnen nog steeds

bevestigen dat de activiteiten van de antiregeringselementen hoofdzakelijk in de zuidelijke districten van

de provincie plaatsvinden. Uit geen enkele van deze bronnen blijkt dat het risico in uw district recentelijk

zou zijn toegenomen. Er zijn bijgevolg geen aanwijzingen dat er een fundamentele wijziging in

de veiligheidssituatie in uw district zou hebben plaatsgevonden en bovendien voert u zelf geen

elementen aan die een dergelijke wijziging aantonen.

Verscheidene bronnen liëren een belangrijk deel van de toename van het geweld aan

de presidentsverkiezingen. Hoewel er in die specifieke context in aanloop naar de verkiezingen

aanslagen werden gepleegd waarbij ook burgerslachtoffers zijn gevallen, is heden het risico voor

Afghaanse burgers niet significant toegenomen. De gewone Afghaanse burgers werden bij deze

gelokaliseerde aanslagen niet geviseerd.

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 uw regio 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. Actueel is er voor burgers in uw regio aldus geen reëel risico op

ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet.

Ter staving van uw asielrelaas legt u enkele documenten voor. Uw nieuwe taskara dateert

van 19/07/1388 (11/10/2009). Indien u echter werkelijk ernstige problemen met de Afghaanse

autoriteiten zou vrezen, zou uw familie wellicht niet naar een districtshuis stappen en daar dergelijk

document aanvragen. De taskara’s van uw familieleden houden geen verband met uw asielrelaas. U

legt voorts enkele kopieën van documenten neer die moeten aantonen dat u zich ooit inschreef bij het

leger. Dergelijke documenten kunnen uw asielrelaas slechts staven bij geloofwaardige verklaringen.

Hetzelfde kan worden gezegd van de dreigbrieven die van de Taliban zouden afkomstig zijn. De militaire

insignes herstellen uw geloofwaardigheid niet. Op één van uw legerinsignes staat de afkorting KMTC. U

heeft geen idee waarvoor deze afkorting zou staan (CGVS, p.9). Uiteraard betekent KMTC gewoon

Kabul Military Training Center, de plaats waar u uw militaire opleiding zou hebben genoten. Opnieuw is

dit een aanwijzing dat aan uw relaas geen geloof kan worden gehecht. De oproepingsbrief van de

autoriteiten werd hierboven reeds besproken. De foto’s tonen een man die uw oom zou zijn. Dat u

problemen kent met hem en dat hij een Talib is, blijkt niet uit deze foto. Geen van de voorgelegde

documenten kan bovenstaande argumentatie weerleggen.

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. In een eerste middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 48/3 en 62 van de wet van 15

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering

van vreemdelingen (vreemdelingenwet), artikel 1 A (2) van het Internationaal Verdrag betreffende de

status van vluchtelingen van 28 juli 1951, artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en de materiële motiveringsverplichting als

beginsel van behoorlijk bestuur, onderneemt verzoeker een poging om enkele motieven van de

bestreden beslissing te weerleggen, met name wat betreft zijn periode bij het Afghaans Nationaal Leger,

de periode waarin hij ondergedoken leefde, zijn vrees voor de Afghaanse autoriteiten en zijn vrees voor

de Taliban.

2.2. In een tweede middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 48/4 en 62 van de

vreemdelingenwet, artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen en de materiële motiveringsverplichting als beginsel van behoorlijk bestuur, voert

verzoeker aan dat de conflictsituatie in Afghanistan nog steeds voldoet aan de voorwaarden van een

niet-internationaal gewapend conflict waardoor de commissaris-generaal wel degelijk aan verzoeker de
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subsidiaire bescherming had moeten toekennen op basis van artikel 48/4, §2, c) van de

vreemdelingenwet.

Er worden geen bijkomende stukken aan het verzoekschrift toegevoegd.

2.3. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag geweigerd omdat (i) zijn

verklaringen over het tijdstip van zijn rekrutering bij het Afghaanse Nationaal Leger (ANA) zeer

uiteenlopend zijn waardoor er twijfels rijzen over zijn militaire opleiding, (ii) zelfs wanneer er niet zou

worden getwijfeld aan zijn kortstondige opleiding bij ANA, hij nog tegenstrijdige verklaringen aflegt over

de duur van zijn verblijf in Jalalabad na zijn desertie, (iii) hij op de Dienst Vreemdelingenzaken geen

melding maakte van zijn problemen met de Afghaanse overheid, noch van het bestaan van een

oproepingsbrief, (iv) uit de op het Commissariaat-generaal aanwezige informatie blijkt dat desertie een

dagdagelijkse realiteit is waarbij elk jaar duizenden soldaten het ANA verlaten, zonder dat uit deze

informatie blijkt dat de autoriteiten deze mensen actief gaan opsporen en bestraffen, (v) het

merkwaardig is dat de Taliban verzoeker tien of elf jaar na de dood van zijn vader zouden dwingen om

met hen samen te vechten en dat hij, noch zijn familie, sinds zijn beweerde detentie geen problemen

meer zou hebben gehad met de Taliban, (vi) er voor burgers in verzoekers regio 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, zoals uitgebreid toegelicht, en

(vii) geen van de voorgelegde documenten, met name zijn taskara’s, de taskara’s van zijn familieleden,

documenten ter staving van zijn inschrijving bij het leger, dreigbrieven van de Taliban, de militaire

insignes en de foto’s, bovenstaande argumentatie kan weerleggen.

2.5. 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 is vervolgens de taak van de

persoon die de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling moet onderzoeken om de waarde van de

bewijselementen en de geloofwaardigheid van de verklaringen van verzoeker te beoordelen. 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 ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen

worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige

verklaringen. 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).

2.6. De Raad stelt vast dat verzoekers vrees voor vervolging tweeledig is, met name dat hij enerzijds

vervolging vreest vanwege de Afghaanse autoriteiten omdat hij gedeserteerd is uit het Afghaanse

Nationale Leger (ANA) en dat hij anderzijds de Taliban vreest die hem zou willen vermoorden omdat hij

niet met hen wilde meestrijden en zich daarentegen aansloot bij het ANA. Na lezing van het

administratief dossier dient de Raad echter vast te stellen dat er geen geloof kan worden gehecht aan

deze aangehaalde vervolgingsgronden.

2.6.1. Met betrekking tot het tijdstip van verzoekers aansluiting bij het ANA, stelt de Raad vast dat

verzoeker er niet in slaagde hierover eenduidige verklaringen af te leggen. Deze aansluiting bij het ANA

is mede de basis voor verzoekers problemen en zijn vertrek uit Afghanistan, zodat kan verwacht worden

dat hij, zelfs als ongeschoolde, dit essentieel element correct en nauwkeurig kan weergeven en kan

situeren in de tijd. De Raad stelt vast dat verzoeker zijn rekrutering de ene keer situeert op 30/03/1387

(DVZ, vragenlijst p. 1-2) en hij dit de andere keer situeert op 30/08/1387 (CGVS, gehoor p. 5). De

commissaris-generaal merkt hierbij terecht op dat verzoeker slechts één maand bij het ANA zat zodat

het weinig waarschijnlijk is dat hij zich over het tijdstip van de rekrutering met 5 maanden zou vergissen.

Dat verzoeker enorm geleden heeft onder de ganse situatie en dat hij stress heeft waardoor hij zaken

niet exact kan herinneren, is niet aanvaardbaar. Iedere asielzoeker heeft te kampen met een zekere

vorm van stress doch dit neemt niet weg dat van hem verwacht wordt dat eenduidige verklaringen

worden afgelegd over de kernaspecten. Uit zijn verklaringen en de bestreden beslissing blijkt dat

verzoeker niet kan verduidelijken wanneer zijn militaire training begon, wanneer hij vervolgens

problemen zou hebben gekregen en hoelang hij daarna nog in Afghanistan zou zijn gebleven,

vaststellingen die de geloofwaardigheid van zijn relaas ernstig ondermijnen, zodat het tijdstip waarop hij

zou zijn gerekruteerd niet het enige element is waaruit wordt afgeleid dat zijn beweringen

ongeloofwaardig zijn. Immers, ook over de duur van de periode dat hij ondergedoken leefde na zijn
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desertie uit het ANA, slaagde verzoeker er niet in duidelijkheid te scheppen. Verzoeker verklaarde bij de

Dienst Vreemdelingenzaken dat hij na zijn desertie twee maanden in Kaboel verbleef, hij daarna

terugkeerde naar Jalalabad en dat hij daar nog ongeveer een jaar ondergedoken leefde in hun huizen

en bij vrienden (DVZ, vragenlijst p. 2), terwijl hij tijdens het gehoor bij het Commissariaat-generaal

verklaarde dat hij nog een viertal maanden in Jalalabad bleef totdat de vlucht geregeld was (CGVS,

gehoor p. 7). In tegenstelling tot wat verzoeker in zijn verzoekschrift beweert, werd hem wel degelijk om

een verduidelijking gevraagd omtrent zijn tegenstrijdige verklaringen: “U had het vorige keer over een

jaar. Ik ben hier al negen maanden, het is stresserend, ik kan het me niet goed herinneren. U leefde

ondergedoken, dan lijkt me het verschil tussen een jaar en vier maanden aanzienlijk. Het kan gebeuren,

het is menselijk.” (CGVS, gehoor p. 7). Verzoekers verklaring hiervoor dat hij nooit bedoeld heeft dat hij

een jaar geleden ondergedoken leefde en dat hij daarentegen bedoelde dat de tijdspanne die verlopen

is tussen het begin van de problemen en zijn vlucht naar België niet meer dan een jaar is, strookt niet

met zijn expliciete verklaring op de Dienst Vreemdelingenzaken dat hij een jaar ondergedoken leefde.

Waar verzoeker nog stelt dat het voor hem niet eenvoudig is zich in Dari over data uit te drukken, wijst

de Raad erop dat in het gehoorverslag werd vermeld dat verzoeker zelf Dari wilde spreken omdat de

documenten in het Dari zijn opgesteld en hij enkel thuis Pashtoe sprak. Verzoeker werd ook gevraagd of

hij de tolk goed begreep en hij antwoordde daarop instemmend (CGVS, gehoor p. 3). De Raad stelt

bovendien vast dat verzoeker in het verzoekschrift voor elk mondeling gehoor om de bijstand van een

tolk Dari verzoekt. Dat de verwarring omtrent de data zou te wijten zijn aan het feit dat het moeilijk was

zich uit te drukken in het Dari, kan dan ook niet aangenomen worden.

Waar verzoeker stelt dat de commissaris-generaal niet eens de gedetailleerde informatie weergaf die hij

wist te geven met betrekking tot de organisatie van de opleidingen in het leger, merkt de Raad op dat

het niet is omdat verzoeker toelichting kan geven over de organisatie en de opleidingen in het leger dat

hij aannemelijk maakt zelf deel te hebben uitgemaakt van het ANA.

Verder wijst de Raad erop dat van een kandidaat-vluchteling, die beweert te vrezen voor zijn leven en

vrijheid en daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag worden verwacht dat hij

alle elementen ter ondersteuning van zijn asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk

aanbrengt, en dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk, en reeds van bij het eerste interview zodat op

grond van dit relaas kan worden nagegaan of er in hoofde van de kandidaat-vluchteling aanwijzingen

bestaan om te besluiten tot het bestaan van een gevaar voor vervolging in de zin van de Conventie van

Genève. Het is derhalve niet aanvaardbaar dat verzoeker tijdens het gehoor op het Commissariaat-

generaal pas voor het eerst aanhaalt de Afghaanse autoriteiten te vrezen omwille van zijn desertie en

melding maakt van een opsporingsbrief die door de inlichtingendiensten werd opgemaakt (CGVS,

gehoor p. 7), terwijl hij daarover bij Dienst Vreemdelingenzaken met geen woord repte. Verzoekers

verklaring, met name dat hij reeds van bij het begin van het interview stelde dat er wellicht fouten

gebeurd zijn bij de vertaling, hij stelde dat hij de problemen met zijn oom en vader wilde uitleggen maar

dat hem dat niet toegelaten werd en dat hij niet zijn ganse verhaal heeft kunnen doen bij de Dienst

Vreemdelingenzaken, is niet aannemelijk aangezien niet in te zien valt hoe de problemen van zijn vader

en oom in verband te brengen zijn met het feit dat de overheid hem zou zoeken omwille van zijn

desertie. In de mate dat verzoeker inderdaad bij het begin van het gehoor aangaf dat er wellicht fouten

gebeurd zijn bij de vertaling op de Dienst Vreemdelingenzaken en dat hij de problemen met zijn oom en

vader wilde uitleggen maar dat hij hiertoe de kans niet gekregen had (CGVS, gehoor p. 3), leest de

Raad het volgende: “Wat wou u nog zeggen over problemen tussen vader en ooms. Echte problemen

waren er niet. Het heeft niet zoveel zin om daar iets over te zeggen, veel verschil zal het niet maken.”

(CGVS, gehoor p. 8). Derhalve kan enkel vastgesteld worden dat verzoeker met geen woord repte over

een mogelijke vervolging vanwege de Afghaanse autoriteiten bij de Dienst Vreemdelingenzaken en dat

hij daarvoor geen enkel valabele verklaring heeft.

Waar verzoeker betoogt dat de aangehaalde bron van de commissaris-generaal, met name slechts één

artikel van op de site van IPS-news, niet volstaat als sluitend bewijs voor het feit dat hij niet vervolgd zal

worden omwille van zijn desertie, wijst de Raad erop dat het niet volstaat om de objectiviteit of de

waarde van de door de commissaris-generaal aangehaalde bronnen tegen te spreken of te

minimaliseren, zonder zelf concrete gegevens aan te brengen. Volledigheidshalve dient te worden

toegevoegd dat verzoeker weliswaar beweert dat hij in dienst was bij het ANA doch dat dit niet wordt

vermeld op zijn door zijn moeder nieuwe aangevraagde taskara van 2009.

Verzoekers verwijzing naar rechtspraak van de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen kan

tenslotte niet dienstig worden aangevoerd vermits rechterlijke beslissingen geen precedentwaarde
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hebben en elke asielaanvraag op individuele basis en aan de hand van de hiertoe in concreto

aangevoerde elementen dient onderzocht te worden.

2.6.2. De Raad stelt verder vast dat aangaande verzoekers vrees voor vervolging vanwege de Taliban

in de bestreden beslissing wordt gesteld dat het merkwaardig is dat de Taliban verzoeker tien of elf jaar

na de dood van zijn vader zouden dwingen om met hen samen te vechten, motief dat door verzoeker

niet wordt weerlegd en derhalve staande blijft. De Raad leest verder dat het eveneens merkwaardig is

dat verzoeker sinds zijn beweerde desertie geen problemen meer zou gehad hebben met de Taliban en

dat hij nergens melding maakt van bedreigingen die er aan zijn adres of aan dat van zijn familie zouden

zijn geuit. Nochtans verklaarde verzoeker op de Dienst Vreemdelingenzaken: “Na ongeveer een maand

stopte ik mijn job bij het Afghaanse leger. Ik verbleef toen nog ongeveer twee maanden ondergedoken

in Kaboel. Daarna keerde ik terug naar Jalalabad. Daar leefde ik nog ongeveer een jaar ondergedoken

in onze verschillende huizen en bij vrienden. Ze bleven mij via mijn moeder bedreigen via de telefoon en

persoonlijk wanneer ze haar zagen in de Bazaar e.d.” (DVZ vragenlijst, p. 2). De vaststelling dat

verzoeker de motivering van de bestreden beslissing tracht te weerleggen door te stellen dat hij

ondergedoken leefde, de Taliban hem niet opmerkte, de kans groot is dat wanneer hij opnieuw in de

openbaarheid zou komen hij opnieuw zou worden lastiggevallen door Talibs en dat hij denkt dat de

Taliban dacht dat hij naar het buitenland gevlucht was waardoor men hem niet langer gezocht heeft of

zijn familie niet langer lastiggevallen heeft, zonder dat hij verwijst naar zijn eerdere verklaringen op de

Dienst Vreemdelingenzaken volgens dewelke hij en zijn familie wel nog werden bedreigd, ondermijnt

dan ook op fundamentele wijze de geloofwaardigheid van verzoekers vrees voor de Taliban.

2.6.3. De Raad stelt vast dat verzoeker nalaat om de motieven van de bestreden beslissing omtrent zijn

ingediende documenten te weerleggen, met name dat het niet aannemelijk is dat zijn familie naar het

districthuis zou stappen om een nieuwe taskara aan te vragen indien verzoeker werkelijk zou gezocht

worden door de autoriteiten, de taskara’s van zijn familie geen verband houden met zijn asielrelaas, de

documenten ter staving van zijn inschrijving bij het Afghaanse leger en zijn dreigbrieven vanwege de

Taliban slechts zijn asielrelaas kunnen staven bij geloofwaardige verklaringen, hetgeen in casu niet het

geval is, en dat de vaststelling dat verzoeker geen flauw benul heeft voor wat de afkorting ‘KMTC’ op

één van zijn militaire insignes, staat, zijn geloofwaardigheid onderuit haalt. Deze motieven worden dan

ook als onbetwist en vaststaand beschouwd, en door de Raad tot de zijne gemaakt.

2.7. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin

van artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet in aanmerking worden genomen.

2.8. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de commissaris-generaal ervan uitgaat dat verzoeker

afkomstig is uit het district Jalalabad, provincie Nangarhar. De Raad stelt echter vast dat verzoeker

weliswaar beweert afkomstig te zijn uit Nangarhar doch het enige “objectief” stuk in het administratief

dossier met betrekking tot de afkomst van verzoeker dat vertaald is, is de taskara afgeleverd op

19/07/1388, blijkens de verklaringen aangevraagd en afgehaald door de familie, waarop vermeld wordt

PARWAN. Merkwaardig genoeg wordt er wat betreft zijn leeftijd gesteld “aangezien zijn uiterlijk 23 in het

kalenderjaar 1388”. Gelet op het gebrek aan deugdelijk onderzoek naar verzoekers afkomst oordeelt de

Raad dat hij niet tot een bevestiging of hervorming kan komen met betrekking tot verzoekers nood aan

subsidiaire bescherming.
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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 21 juni

2010 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 acht november tweeduizend en tien door:

mevr. M.-C. GOETHALS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER M.-C. GOETHALS


