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nr. 216 057 van 30 januari 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat G.-H. BEAUTHIER

Berckmansstraat 89

1060 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 17 mei 2018 heeft

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

18 april 2018.

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 22 mei 2018 met refertenummer X.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 26 oktober 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

14 december 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. VAN CAMP.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat C. DEVEUX loco advocaat G.

BEAUTHIER en van attaché K. ALLYNS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die volgens zijn verklaringen op 7 november 2011 België is binnengekomen, diende op 8

november 2011 een verzoek om internationale bescherming in.

1.2. Op 4 juli 2013 nam de adjunct-commissaris-generaal de beslissing tot erkenning van de

vluchtelingenstatus.

1.3. Bij aangetekende brief van 20 juni 2017 nodigde de commissaris-generaal verzoeker uit omwille van

het feit dat hij is teruggekeerd naar Afghanistan.
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1.4. Op 18 april 2018 nam de commissaris-generaal de beslissing tot opheffing van de vluchtelingenstatus.

Deze beslissing, die verzoeker bij aangetekende brief van 18 april 2018 ter kennis werd gebracht, is de

bestreden beslissing die luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 08/11/2011

Overdracht CGVS: 11/01/2012

U werd op 6 juli 2017 gehoord door het Commissariaat-generaal, bijgestaan door een tolk die de taal Dari

machtig is, van 9.10 uur tot 11.05 uur.

A. Feitenrelaas

U verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en Pashtoun van origine te zijn. U bent geboren in

1361 (Afghaanse kalender, 1982) in het dorp Degan van de vallei Lalandar in het district Charasiab van

de provincie Kabul. Vanaf uw tiende levensjaar begon u te werken als automecanicien. Omstreeks 1386

(2007) trad u in dienst bij het Afghaans leger. Na uw opleiding werkte u gedurende twee tot tweeënhalf

jaar als automecanicien voor de Afghaanse commandotroepen.

Zes maanden voor uw vertrek werd u op uw werkplaats opgebeld omdat uw zoon van het dak gevallen

was. Met een legervoertuig keerde u naar huis terug. Vier dagen later vernam u van de mullah dat de

taliban had opgemerkt dat u met een wagen van het leger had rondgereden. Een tijdje later was u met

het openbaar vervoer op weg naar huis toen de taliban uw busje tegenhield. U gooide snel al uw

documenten die wezen op uw tewerkstelling weg. Toen uw naam en die van een medepassagier

afgeroepen en jullie gefouilleerd werden werden er enkel bij uw medepassagier bezwarende documenten

aangetroffen. Hij werd geblinddoekt meegenomen. Voor u stelden enkele oude mannen zich garant en u

kon doorreizen.

Omdat u uw identificatiekaarten weggegooid had keerde u tot tweemaal toe naar uw legerbasis terug om

nieuwe kaarten te vragen. Uw oversten wilden zich ervan verzekeren dat u nog steeds te vertrouwen was

en stelden een onderzoek in. Tegelijkertijd merkte u op dat een dorpeling u overal volgde. U had schrik

dat de Afghaanse overheid u niet geloofde en u gevangen zou nemen. Tevens vreesde u dat u een derde

aanvaring met de taliban niet zou overleven.

Aan het begin van de herfst van 1390 (2011) verliet u Afghanistan om na een reis van 45 dagen op 7

november 2011 in België aan te komen. De volgende dag verklaarde u zich vluchteling. U gaf aan bij

terugkeer naar Afghanistan vervolging te vrezen van zowel de taliban omwille van uw weigering met hen

samen te werken, als van de Afghaanse overheid omdat u deserteerde en ze u van samenwerking met

de taliban zouden verdenken.

Op 4 juli 2013 werd u de vluchtelingenstatus toegekend. In 2015 liet u uw vrouw en kinderen naar België

komen via de procedure gezinshereniging.

Op 26 juni 2016 keerde u via Istanbul naar Kabul terug. U bezocht er uw stervende zus en regelde er

haar begrafenis in uw geboortedorp. Vervolgens bleef u nog zo’n drie weken bij een vriend in de stad

Kabul waar u vrienden en familieleden ontving. Op 26 juli 2016 reisde u naar België terug.

In verband met uw terugkeer naar Afghanistan legt u een reisdocument, een overlijdensakte van uw zus

en drie foto’s van haar begrafenis neer.

B. Motivering

U werd op 4 juli 2013 erkend als vluchteling. Er dient te worden opgemerkt dat, niettegenstaande u erkend

werd als vluchteling, heden uw vluchtelingenstatus moet worden opgeheven.

Artikel 55/3 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat een vreemdeling ophoudt vluchteling te zijn wanneer

hij valt onder artikel 1 C van het Verdrag van Genève. Volgens artikel 1 C, 1° houdt een persoon op

vluchteling te zijn indien hij “ vrijwillig wederom de bescherming inroept van het land waarvan hij de

nationaliteit bezit “.

U keerde van 26 juni 2016 tot 26 juli 2016 terug naar Kabul. Uit de vaststelling dat u onder uw eigen naam

naar het land waarvan u de nationaliteit bezit terugkeerde en hiervoor gebruik maakte van een entry permit
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die u bekwam van de Afghaanse ambassade in Brussel (CGVS, 6/7/2017 p.4,5) wijst erop dat u niet

langer een vrees voor vervolging koestert ten aanzien van uw autoriteiten.

Doorslaggevend bij de beoordeling is de vraag of u vrijwillig hebt gehandeld. In casu kan niet betwist

worden dat u vrijwillig een entry permit hebt aangevraagd bij de Afghaanse ambassade en dat u dit

document ook heeft bekomen en dat u hiermee op legale wijze van en naar Afghanistan bent gereisd. Er

dient dan ook te worden vastgesteld dat u vrijwillig opnieuw de bescherming inroept van het land van zijn

nationaliteit en dat u, overeenkomstig artikel 1, C (1) van het Verdrag van Genève, aldus niet langer nood

heeft aan internationale bescherming en ophoudt vluchteling te zijn.

Tevens moet er vastgesteld worden dat uit uw gedragingen blijkt dat uw vrees voor de taliban

evenmin volgehouden kan worden. U verklaart immers dat u tijdens uw verblijf in Afghanistan twee dagen

terugkeerde naar uw dorp, waar de problemen met de taliban zich hebben afgespeeld (CGVS 6/7/2017

p.2; CGVS 13/3/2013 p.10-11). In uw dorp regelde u de begrafenis van uw zus, waar zo’n 500 mensen

aan deelnamen (CGVS 6/7/2017 p.3). U vertelt dan ook dat heel uw dorp wist dat u teruggekeerd was

(CGVS 6/7/2017 p.3). Als verklaring voor de opmerkelijke openheid waarmee u zich in talibangebied

begeeft werpt u op dat het tegen de gebruiken is om iemand te doden tijdens een begrafenis (CGVS

6/7/2017 p.6). Hoewel er aangenomen kan worden dat het volgens de culturele normen ongepast is om

rouwenden tijdens een begrafenis aan te vallen blijft het opmerkelijk dat u zich in talibangebied begeeft

en er twee dagen verblijft. Bovendien kan uw repliek echter niet verklaren waarom u tijdens uw verblijf in

Afghanistan eveneens naar de provincie Wardak trok terwijl u aangeeft dat de taliban actief is in deze

provincie en u problemen had met de taliban van Wardak (CGVS 6/7/2017 p.3,5,6). Eveneens is

het verwonderlijk dat u nadat de inwoners van uw regio ingelicht waren over uw terugkeer u de

daaropvolgende 25 à 26 dagen vrienden ontving in het huis van uw vriend te Kabul en zelfs een uitstap

maakte naar het naburige district Paghman (CGVS 6/7/2017 p.2,3). Nochtans gaf u in uw eerste gehoor

aan dat de taliban ook over de middelen beschikt om u in Kabul stad te treffen (CGVS 13/3/2013 p.13).

Dat u, nadat het nieuws over uw terugkeer zich verspreid had en u zichzelf in uw dorp had getoond, in de

daaropvolgende dagen ook uw verblijfplaats in Kabul kenbaar maakte door er bezoekers te ontvangen

geeft aan dat u in de 25 à 26 dagen volgend op de begrafenis geenszins ondergedoken leefde. Uit de

vaststelling dat u zich openlijk in talibangebied begeeft en vervolgens in een plaats verblijft die aan de

inwoners van dit talibangebied bekend is gemaakt, doet besluiten dat u niet langer een vrees voor

vervolging koestert voor de taliban. Als u op bovenstaande bevindingen gewezen wordt zegt u dat u de

bekendheid geniet om overal herkend te worden en oppert u dat de talibs waarmee u problemen had

mogelijks stierven, stopten of weggingen (CGVS 6/7/2013 p.6). Met deze uitspraak slaagt u er niet in uw

huidige nood aan internationale bescherming kracht bij te zetten maar insinueert u daarentegen zelf dat

de omstandigheden van uw vrees in Afghanistan gewijzigd zijn.

Als reden voor het behoud van uw status haalde u tevens aan dat uw kinderen in België zijn en geen

toekomst hebben in Afghanistan (CGVS, p.7). Als u gevraagd wordt waarom uw kinderen geen toekomst

zouden hebben in Afghanistan verduidelijkt u dat uw zoon momenteel in het Frans studeert, hij geen Farsi

(Dari) tekst kan lezen en hij in Afghanistan leerachterstand zou hebben (CGVS p.8). Dit argument kan het

behoud van uw status niet wettigen. Dergelijk familiaal motief ressorteert niet onder de criteria van de

Geneefse conventie, noch onder de bepalingen inzake subsidiaire bescherming.

Evenmin zijn er andere elementen voorhanden die wijzen op een actuele vrees voor vervolging in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

Er zijn in uw dossier bovendien geen elementen aanwezig waaruit blijkt dat artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet dient toegepast te worden.

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 van de Vreemdelingenwet toegekend op basis

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

aannemelijk maken en voor zover blijkt dat er geen reëel intern vluchtalternatief bestaat.

Bij de evaluatie van de actuele veiligheidssituatie in Afghanistan wordt het rapport “UNHCR Eligibility

Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van 19

april 2016 in rekening genomen. Niettegenstaande het rapport aangeeft dat de veiligheidssituatie in 2015

achteruit gegaan is en dat zowel het aantal burgerslachtoffers, als het aantal veiligheidsincidenten op het
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gehele Afghaanse grondgebied gestegen is, bevestigt het rapport nog steeds het bestaan van regionale

verschillen in de veiligheidssituatie in Afghanistan. Bovendien wordt nergens in deze UNHCR richtlijnen

geadviseerd om voortgaande op een analyse van de algemene veiligheidssituatie aan elke Afghaan een

complementaire vorm van bescherming te bieden. UNHCR benadrukt daarentegen dat dat elk verzoek

om internationale bescherming op eigen merites dient beoordeeld te worden. Rekening houdend met het

veranderlijk karakter van het conflict in Afghanistan, dienen de asielaanvragen van Afghanen elk

nauwgezet onderzocht te worden, dit in het licht van enerzijds de bewijzen aangevoerd door de betrokken

asielzoeker en anderzijds actuele en betrouwbare informatie over de situatie in Afghanistan.

UNHCR wijst er op dat asielzoekers afkomstig uit “conflict affected areas” nood kunnen hebben aan

bescherming omdat zij het risico lopen blootgesteld te worden aan een ernstige en individuele bedreiging

van hun leven of persoon als gevolg van willekeurig geweld. UNHCR adviseert dat bij de beoordeling van

de veiligheidssituatie in de gebieden waar er sprake is van een actief conflict volgende objectieve

elementen in ogenschouw genomen worden om te bepalen of er sprake is van veralgemeend, willekeurig

geweld: (i) het aantal burgers dat het slachtoffer is van willekeurig geweld, waaronder bomaanslagen,

luchtaanvallen en zelfmoordaanslagen; (ii) het aantal conflict gerelateerde incidenten; en (iii) het aantal

personen dat omwille van het conflict ontheemd werd. UNHCR benadrukt dat het aantal

burgerslachtoffers en het aantal veiligheidsincidenten belangrijke indicatoren zijn voor het bepalen van de

intensiteit van het voortdurend conflict in Afghanistan. In de objectieve informatie waarover het

Commissariaat-generaal beschikt, worden voornoemde aspecten in rekening gebracht bij de beoordeling

van de veiligheidssituatie in Afghanistan. Ook met andere indicatoren wordt er rekening gehouden, in de

eerste plaats bij de beoordeling van de individuele nood aan bescherming, maar ook bij de beoordeling

van de nood aan bescherming omwille van de veiligheidssituatie in de regio van herkomst, indien de

hierboven vermelde indicatoren niet voldoende zijn om het reëel risico voor burgers te beoordelen.

Uit de analyse van de veiligheidssituatie door UNHCR blijkt weliswaar dat de veiligheidssituatie in

Afghanistan sinds begin 2013 verslechterd is, doch anderzijds blijkt dat het geweldsniveau en de impact

van het conflict nog steeds regionaal erg verschillend zijn. Deze sterke regionale verschillen typeren het

conflict in Afghanistan. Om die redenen dient niet alleen rekening te worden gehouden met de actuele

situatie in uw land van herkomst, maar ook met de veiligheidssituatie in het gebied van waar u afkomstig

bent.

Gezien uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Afghanistan, dient in casu de veiligheidssituatie

in de provincie Kabul te worden beoordeeld.

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie (zie de aan het administratief dossier toegevoegde

EASO COI report Afghanistan: Security Situation van december 2017) blijkt dat het grootste aandeel van

het geweld en de kern van het conflict te situeren is in het zuiden, zuidoosten en het oosten. De provincie

Kabul behoort tot het centrum van Afghanistan. Uit de bijgevoegde informatie blijkt voorts dat de provincie

Kabul in zijn geheel erg laag scoort wat betreft het aantal veiligheidsincidenten in verhouding met het

aantal burgers. Het conflictgerelateerd geweld dat er plaatsvindt zich voornamelijk concentreert in het

district Surobi en in beduidend mindere mate in de rest van de provincie. Het gros van de gewelddaden

die er in de provincie plaatsvinden is doelgericht van aard. Het geweld neemt hoofdzakelijk de vorm aan

van gewapende confrontaties tussen de Afghaanse veiligheidsdiensten en opstandelingen, en dit

voornamelijk in de Uzbin vallei. Daarnaast vinden er in de provincie, net zoals de hoofdstad Kabul,

aanslagen plaats tegen “high profile” doelwitten waarbij de voornamelijk de aanwezige

veiligheidsdiensten en overheidsfunctionarissen geviseerd worden.

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 de provincie Kabul 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 uit de provincie Kabul aldus geen reëel risico op ernstige

schade in de zin van art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet. U bracht geen informatie aan waaruit het

tegendeel zou blijken.

U laat na het bewijs te leveren dat u specifiek geraakt wordt, om redenen die te maken hebben met uw

persoonlijke omstandigheden, door een reëel risico als gevolg van het willekeurig geweld te Kabul.

Evenmin beschikt het CGVS over elementen die er op wijzen dat er in uw hoofde omstandigheden

bestaan die tot gevolg hebben dat u een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden van willekeurig

geweld.
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De documenten die u naar aanleiding van uw terugkeer aanbrengt wijzigen voorgaande vaststellingen

niet. Uw identiteit zoals aangetoond in uw reisdocument staat immers niet ter discussie, net zo min als het

overlijden van uw zus dat u aan de hand van de overlijdensakte en drie foto’s van de begrafenis wenst te

staven.

C. Conclusie

Steunend op artikel 55/3 van de Vreemdelingenwet wordt uw vluchtelingenstatus opgeheven.”

2. Ontvankelijkheid van het beroep

Artikel 49, § 1, eerste en tweede lid, van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de vreemdeling die als

vluchteling wordt erkend door de commissaris-generaal wordt toegelaten tot een verblijf van beperkte

duur, dat geldig is gedurende vijf jaar.

Artikel 49, § 1, derde lid, van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de vluchteling vijf jaar na de indiening van

verzoek tot een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk wordt toegelaten.

Naar luid van artikel 49, § 3, van de Vreemdelingenwet, kan de minister of zijn gemachtigde, nadat de

vluchtelingenstatus werd opgeheven, een einde maken aan het verblijf van de betrokken vreemdeling en

hem verwijderen “overeenkomstig de bepalingen van deze wet”.

Artikel 11, § 3, eerste lid, 1°, van de Vreemdelingenwet bepaalt dat, na de opheffing van de internationale

beschermingsstatus overeenkomstig de artikelen 55/3 of 55/5 van de Vreemdelingenwet, de minister of

zijn gemachtigde kan beslissen dat de vreemdeling die op grond van deze status tot een verblijf van

beperkte duur in het Rijk werd toegelaten, niet meer het recht heeft om in het Rijk te verblijven en hem

een bevel geven om het grondgebied te verlaten. Artikel 11, § 3, eerste lid, 2°, van de Vreemdelingenwet

machtigt de minister om, in geval van een intrekking van de internationale beschermingsstatus, naast het

recht op verblijf voor beperkte duur, ook het verblijf van onbeperkte duur in te trekken of te beëindigen en

een bevel geven om het grondgebied te verlaten af te geven.

De parlementaire voorbereiding stelt nog het volgende:

“In geval van opheffing van de internationale beschermingsstatus op basis van de artikelen 55/3 of 55/5
van de wet, kan de minister of zijn gemachtigde enkel tijdens het beperkt verblijf van de vreemdeling (dus
tijdens de eerste 5 jaar verblijf, te rekenen vanaf de indiening van de asielaanvraag) overgaan tot
beëindiging van het verblijf en hem een bevel om het grondgebied te verlaten afgeven. De rechtsbasis is
terug te vinden in het nieuw artikel 11, § 3, eerste lid, 1°, van de wet.
Eenmaal deze vreemdelingen als begunstigden van internationale bescherming reeds waren toegelaten
tot een verblijf van onbeperkte duur of tot een meer duurzaam verblijf (vestiging of status van langdurig
ingezetene), voorziet de wet geen specifieke rechtsgrond om hun verblijf te beëindigen na de opheffing
van de internationale beschermingsstatus. Het verblijf kan dan enkel worden beëindigd overeenkomstig
de artikelen 20 en 21 van de wet.” (Parl. St. Kamer, 2015-2016, nr. 54-1730/001, 6).

Verzoeker diende in casu een verzoek om internationale bescherming in op 8 november 2011. Op 4 juli

2013 werd hij erkend als vluchteling. Derhalve beschikte verzoeker op het ogenblik van de bestreden

beslissing tot opheffing van de vluchtelingenstatus, op 18 april 2018, overeenkomstig artikel 49, § 1, derde

lid, van de Vreemdelingenwet over een recht op onbeperkt verblijf in België. Ter terechtzitting wordt niet

betwist dat aan verzoeker een B-kaart werd afgeleverd op 6 september 2017, geldig tot 24 augustus 2022

(artikel 31 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen).

De verzoeker valt bijgevolg onder het toepassingsgebied van artikel 21 van de Vreemdelingenwet, dat

bepaalt dat de minister of zijn gemachtigde een einde kan maken aan het verblijf van een onderdaan van

een derde land die voor een beperkte of onbeperkte duur tot verblijf is toegelaten en hem het bevel geven

om het grondgebied te verlaten, om redenen van openbare orde of nationale veiligheid. De opheffing van

de vluchtelingenstatus kan in casu geen aanleiding geven tot een beëindiging van het verblijf en tot de

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten zoals bedoeld in artikel 11, § 3, van de

Vreemdelingenwet.

De partijen werden ter terechtzitting ondervraagd omtrent het actuele belang bij het beroep tegen de

opheffing van de subsidiaire beschermingsstatus, vermits verzoeker thans is toegelaten tot een verblijf

van onbeperkte duur en dit recht op verblijf enkel kan worden beëindigd om redenen van openbare orde

of nationale veiligheid. Verzoekers advocaat verwijst naar de uiteenzetting in het verzoekschrift en
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benadrukt het belang van het behoud van de vluchtelingenstatus. Verzoeker zelf geeft echter aan dat hij

het behoud van de verblijfskaart het belangrijkste vindt. De commissaris-generaal vraagt om het beroep

te verwerpen gezien het belang van verzoeker niet aangetoond wordt. Gelet op voorgaande

overwegingen, wordt het standpunt van verzoekers advocaat niet bijgetreden en past het om het

standpunt van verzoeker en de commissaris-generaal in acht te nemen. De Raad is dan ook van oordeel

dat er geen actueel belang is bij het beroep tegen de bestreden beslissing.

Het beroep wordt onontvankelijk verklaard.

3. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende partij.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

Het beroep wordt verworpen.

Artikel 2

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig januari tweeduizend negentien door:

dhr. S. VAN CAMP, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT S. VAN CAMP


