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nr. 114 787 van 29 november 2013

in de zaken RvV X en RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 1 juli 2013 heeft

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

30 mei 2013 (RvV X).

Gezien het verzoekschrift dat de verzoekende partij op 3 juli 2013 heeft ingediend tegen dezelfde

bestreden beslissing (RvV X).

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 het administratief dossier en de nota met opmerkingen.

Gelet op de beschikking van 10 september 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

11 oktober 2013.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat D. VAN EENOO en van attaché

J. VERSTRAETEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de rechtspleging

Met toepassing van artikel 39/68-2 van de vreemdelingenwet worden de beroepen nr. X en X van

rechtswege gevoegd.

De verzoekende partij heeft aan de Raad niet uitdrukkelijk aangegeven op basis van welk verzoekschrift

hij uitspraak moet doen.
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Overeenkomstig voormelde bepaling zal de Raad derhalve uitspraak doen op basis van het

verzoekschrift met rolnummer X en wordt de verzoekende partij geacht afstand te doen van het

verzoekschrift met rolnummer X.

2. Over de gegevens van de zaak

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

binnengekomen op 2 april 2013 en heeft zich dezelfde dag vluchteling verklaard.

2.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 5 april

2013 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 17 mei 2013.

2.3. Op 30 mei 2013 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 op dezelfde dag aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U bezit de Afghaanse nationaliteit en bent afkomstig uit Khanabad, gelegen in het gelijknamige district

in de provincie Kunduz. U bent Pashtoun van etnische origine en hangt het soennitische geloof aan. U

was lid van de politieke partij Hezb-e Demokratik-e Khalq-e Afghanistan tot de val van de partijleider

en nationale president Najibullah in 1992.

In 1984 werd uw dochter, Z.(…), geboren. In dezelfde periode was een vriendin van uw vrouw bevallen

van een zoon, N.(…). Enkele dagen na de geboorte van uw dochter maakte uw vrouw met deze vriendin

de afspraak dat hun kinderen later met elkaar zouden trouwen.

Als tiener begon N.(…) te werken als loopjongen voor Hezb-e Islami, die toen samen met de taliban

aan de macht waren in uw regio. Een tijdje later werd hij een volwaardig lid van die beweging. In die

periode herinnerde de familie van N.(…) jullie aan de afspraak over het huwelijk tussen N.(…) en uw

dochter. Door de activiteiten van N.(…) was u afkerig geworden om uw dochter met hem te laten

trouwen. U wees de familie van N.(…) op de instabiele situatie in Afghanistan en verkreeg uitstel.

Na de val van de taliban in 2001 keerde N.(…) terug naar zijn familie en werkte hij samen met zijn

vader als boer. Aanvankelijk kalmeerde de situatie in de provincie Kunduz, maar een paar jaar later

kregen de taliban er opnieuw voet aan de grond. Een viertal jaar geleden nam N.(…) opnieuw de

wapens op en vervoegde hij de opstandelingen. Door zijn activiteiten bij de taliban weigerde uw dochter

om met N.(…) te huwen en dreigde ze ermee zelfmoord te plegen indien jullie haar in dit huwelijk

zouden dwingen. De familie van N.(…) kwam nog twee keer de hand van uw dochter vragen,

respectievelijk vier jaar en twee jaar geleden, maar telkens slaagde u erin om dit huwelijk uit te stellen.

Intussen was uw dochter verliefd geworden op de zoon van een familie die u in de stad Kunduz

had leren kennen. Hoewel deze familie niet akkoord ging met een huwelijk omdat uw dochter al verloofd

was, trouwden uw dochter en deze man in het geheim aan het einde van 2012. Uit vrees voor

mogelijke problemen met N.(…), vertrokken ze één week later naar Iran. Twee weken later vernam u

van uw dochter dat ze daar waren aangekomen.

Anderhalve maand na het huwelijk van uw dochter viel N.(…) samen met twee andere mannen binnen

in uw woning. Hij wist dat uw dochter met een andere man was getrouwd en was op zoek naar u. U

hield zich verborgen onder het dak van uw woning en werd niet door N.(…) gevonden. Hij vertelde aan

uw zus dat u vroeger lid was geweest van de communistische partij en dat u, door uw dochter aan

iemand anders uit te huwelijken terwijl ze met een goede moslim verloofd was, opnieuw had bewezen

dat u tegen de islam was en u nog steeds een communist was. Hij zei dat hij een klacht had ingediend

bij een rechtbank van de taliban en dat u door die instantie ter dood was veroordeeld.

Hierna verhuisde u naar een vriend in Khanabad. Eén week later viel N.(…) ook in die woning binnen.

U verborg zich bij de vrouwen in de woning en kon zo opnieuw ontkomen. Vervolgens vluchtte u naar

de stad Kunduz waar u gedurende één maand op twee verschillende adressen verbleef. Een vriend van

u regelde uw vertrek uit Afghanistan. Op 2 maart 2013 nam u het vliegtuig in Kabul en vloog u

naar Rusland. Vervolgens reisde u over land verder naar Europa. Op 2 april 2013 kwam u aan in

België. Dezelfde dag nog vroeg u hier asiel aan.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u volgende documenten voor: uw taskara

(Afghaans identiteitsdocument) en uw militair boekje.
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B. Motivering

U slaagde er niet in het CGVS ervan te overtuigen uit een gegronde vrees voor vervolging zoals

bedoeld in de Vluchtelingenconventie uw land van herkomst te hebben verlaten, noch heeft u

aannemelijk gemaakt een reëel risico te lopen op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in art.

48/4 van de Vreemdelingenwet.

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat u geen enkel document hebt voorgelegd dat in

rechtstreeks verband staat met uw directe vluchtaanleiding. Bijgevolg kan het Commissariaat-generaal

enkel afgaan op uw verklaringen om de door u aangehaalde vrees te beoordelen.

Hierbij dient evenwel te worden opgemerkt dat uw verklaringen over de gebeurtenissen die tot uw

vlucht uit Afghanistan hebben geleid dermate beperkt en weinig aannemelijk zijn, dat er geen geloof

kan worden gehecht aan de door u beweerde problemen met de taliban. Zo is het erg opmerkelijk dat

de huwelijksovereenkomst die aan de basis ligt van uw problemen, werd afgesloten tussen twee

vrouwen. Gezien de Afghaanse context is het immers weinig aannemelijk dat twee families akkoord

zouden gaan met een verloving die in volledige onafhankelijkheid door twee vrouwen tot stand is

gekomen. Toen u werd gevraagd of het normaal was dat een dergelijke verloving op autonome basis

door de moeders werd geregeld, gaf u toe dat het normaal de traditie is dat de families met elkaar

spreken, de mannen en de vrouwen, en dat het de ouderen van de familie zijn die een akkoord sluiten

over het huwelijk (CGVS, p. 12).

U voegde hier nog aan toe dat het in uitzonderlijke gevallen gebeurt dat een verloving enkel

door vrouwen wordt geregeld. U verklaarde dat u akkoord ging met de beslissing van uw echtgenote

omdat uw vrouw evenveel recht had over jullie kind als u en u haar beslissing respecteerde (CGVS, p.

12). Deze verklaring kan evenwel moeilijk in overeenstemming worden gebracht met een stelling die u

even verderop in het gehoor maakte. Toen verklaarde u : “Ik kon mijn dochter niet dwingen om met

hem (N.(…)) te trouwen. Want of het een man of vrouw is, iedereen zou zijn levenspartner volgens zijn

eigen keuze moeten kunnen bepalen. Misschien zijn er families in Afghanistan waarbij de ouders kiezen

voor de partner van hun kinderen, zonder de opinie van de kinderen. Maar ik ben een opgeleide

persoon en ik gaf de keuze aan mijn dochter om voor haar leven te kiezen” (CGVS, p. 14). Toen u

vervolgens de logische vraag werd gesteld waarom u er dan mee had ingestemd dat uw vrouw uw

dochter reeds enkele dagen na haar geboorte had verloofd met de zoon van een vriendin, verklaarde u

vreemd genoeg dat u dezelfde regel had gevolgd en de beslissing van uw vrouw had gerespecteerd.

Toen u ermee werd geconfronteerd dat deze zaken volstrekt tegenovergesteld zijn aangezien uw

dochter in het ene scenario geen enkele inspraak had en u haar in het andere scenario de vrije keuze

liet, verklaarde u dat u eerst akkoord ging met de beslissing van uw echtgenote en dat jullie toen niet

konden weten dat N.(…) later bij de taliban zou gaan. U voegde hier aan toe dat toen uw dochter later

oud genoeg was om zelf te beslissen over haar leven, u haar beslissing eveneens respecteerde (CGVS,

p. 14). Deze verklaringen zijn echter allerminst in staat de vastgestelde incoherenties te verhelderen. Op

het moment dat uw vrouw besloot om uw dochter te verloven met de zoon van haar vriendin was u

immers reeds 27 en had u al uw opleidingen reeds doorlopen. Dat u er toen ondanks uw opleiding geen

graten in zag om uw dochter de vrije keuze op een echtgenoot te ontnemen, is weinig aannemelijk.

Gelet op deze vaststellingen komt de geloofwaardigheid van uw verklaringen omtrent de verloving van

uw dochter die door uw vrouw werd geregeld, dan ook stevig op de helling te staan.

Hierbij dient nog te worden opgemerkt dat de familie van N.(…) jullie slechts drie keer (officieel)

heeft benaderd om over het huwelijk tussen N.(…) en uw dochter te spreken. De eerste keer tegen het

einde van het talibanregime in 2001, de tweede keer vier jaar geleden en de laatste keer ongeveer twee

jaar geleden (CGVS, p. 4 en 12-13). In 2001 en 2009 vroeg u uitstel omdat de situatie in Afghanistan

onveilig was en omdat de kinderen elkaar nog niet kenden. In 2011 vroeg u uitstel omdat uw vrouw het

jaar voordien was overleden. Telkens accepteerde de familie van N.(…) uw voorwendsels, maar de

eerste twee keer zou de familie van N.(…) toch hebben aangedrongen en deelden zijn familieleden u

mee dat de kinderen moesten trouwen omdat ze opgroeiden en snel ouder werden (CGVS, p. 12-13).

Het is evenwel erg opmerkelijk dat de familie van N.(…), hoewel die reeds in 2001 aangaf dat de

kinderen moesten trouwen omdat ze snel ouder werden, wachtte tot 2009 om voor de tweede keer

officieel contact op te nemen met uw familie om dit huwelijk te regelen. Toen u werd gevraagd waarom

de familie van N.(…) na 2001 acht jaar wachtte om het geplande huwelijk te concretiseren, verklaarde u

dit niet te weten en opperde u dat ze misschien niet klaar waren voor dit huwelijk (CGVS, p. 14). Hierbij

dient nog te worden vastgesteld dat het op zijn minst frappant is dat de familie van N.(…) het telkens

nodig vond om het huwelijk te regelen toen hij actief was bij een gewapende groepering, maar dit

onderwerp nooit officieel ter sprake bracht in de acht jaar dat hij als boer bij zijn vader werkte (CGVS, p.

10 en 13). Deze door u geschetste gang van zaken is dermate weinig aannemelijk dat het de

geloofwaardigheid van uw verklaringen verder ondergraaft.

Voorts dient te worden opgemerkt dat uw kennis over N.(…) en diens activiteiten bijzonder beperkt

was. Zo kon u enkel meedelen dat N.(…) vier jaar geleden bij de taliban was gegaan en dat hij deelnam
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aan hun activiteiten. Hiernaar gevraagd kon u evenwel niet zeggen bij welke acties hij betrokken was en

u wist evenmin onder welke talibancommandant hij vocht. U gaf zelfs toe geen enkele concrete

informatie te bezitten over de activiteiten van N.(…) bij de taliban (CGVS, p. 13-14). Uw totale gebrek

aan kennis hieromtrent is des te opmerkelijker aangezien u vertelde dat de familie van N.(…) erg trots

was op het feit dat hij bij de taliban vocht en dit allerminst verborgen hield voor de buitenwereld. U zou

tevens van familieleden van N.(…) vernomen hebben dat hij bij de rangen van de taliban had vervoegd

(CGVS, p. 13). Dat u ondanks uw contact met de familie van N.(…) geen enkele concrete informatie

over de activiteiten van N.(…) bij de taliban kon meedelen, zet de geloofwaardigheid van uw

asielmotieven verder op de helling, te meer daar u even voordien nog meedeelde dat: “mijn volledige

familie leed onder de activiteiten van die jongen en we waren niet gelukkig met zijn activiteiten bij de

taliban”(CGVS, p. 10). Aangezien uw problemen met N.(…) aan de grondslag liggen van uw vertrek, kan

redelijkerwijs van u worden verwacht dat u enige concrete informatie over de werkzaamheden van deze

persoon zou kunnen meedelen.

Dat uw verklaringen over uw asielmotieven vaag en weinig overtuigend zijn, blijkt tevens uit

de verklaringen die u aflegde over uw problemen met N.(…). U verklaarde dat N.(…) anderhalve maand

na het huwelijk van uw dochter naar uw huis is gekomen om u te zoeken. U zei niet precies te weten

hoe hij had vernomen dat uw dochter gehuwd was, maar verklaarde dat dit nieuws rondgaat in de

dorpen en wijken en dat mensen het op die manier vernamen. Toen u erop werd gewezen dat u had

verklaard dat uw dochter in het geheim was getrouwd en er naast het koppel slechts zes personen

aanwezig waren, herhaalde u dat u niet precies wist hoe N.(…) aan die informatie was geraakt. U

opperde dat de drie aanwezige vrienden van uw schoonzoon het nieuws misschien hadden verspreid of

dat de mullah het aan iemand had verteld (CGVS, p. 11). Ook over de manier waarop N.(…) uw

onderduikadres bij uw vriend S.(…) reeds na één week had achterhaald, tastte u in het duister. U

opperde dat N.(…) of diens handlangers misschien uw zakenpartner hadden gevolgd toen hij u daar

kwam bezoeken, maar u was hiervan allerminst zeker (CGVS, p. 15).

Voorts dient nog te worden opgemerkt dat uw verklaringen over de manier waarop u kon ontkomen

toen N.(…) binnenviel in het huis van S.(…) eveneens weinig aannemelijk zijn. Zo verklaarde u dat toen

er ’s nachts aan het huis van S.(…) werd aangeklopt, u meteen het gastenverblijf hebt verlaten en naar

de zone van het huis bent gegaan waar het gezin van S.(…) zich bevond. Nadat ze binnen waren

gekomen, zouden N.(…) en zijn mannen enkel het gastenverblijf hebben doorzocht. Nadat ze u daar

niet hadden aangetroffen, hebben ze het huis van S.(…) weer verlaten (CGVS, p. 16). Toen u werd

gevraagd waarom N.(…) de rest van huis niet heeft doorzocht, verklaarde u dat ze enkel de

gastenkamer hebben doorzocht aangezien die afgescheiden is van de rest van het huis en de gast

normaalgezien daar verblijft. Gevraagd waarom hij de rest van het huis niet doorzocht aangezien hij zich

toch al in de compound van S.(…) bevond, antwoordde u dat u dit niet wist en dat u dat niet kon zeggen

(CGVS, p. 16). Andermaal dient te worden opgemerkt dat uw verklaring weinig aannemelijk is. Indien

N.(…) daadwerkelijk naar u op zoek was met de intentie u te vermoorden, is het weinig waarschijnlijk

dat hij slechts één ruimte van een huis zou doorzoeken wanneer hij had vernomen dat u op dat adres

zou verblijven. Dat u simpelweg aan N.(…) en diens handlangers kon ontkomen door het gastenverblijf

te verlaten en u bij de rest van S.(…)’s gezin te voegen, is dermate weinig aannemelijk dat het

de geloofwaardigheid van uw verklaringen verder ondergraaft.

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen kan er geen geloof meer worden gehecht aan

uw problemen met de taliban waardoor u uw land van herkomst zou hebben verlaten.

De door u voorgelegde documenten zijn niet in staat bovenstaande vaststellingen te wijzigen.

Uw taskara en militair boekje bevestigen enkel uw identiteit, herkomst en nationaliteit, die in deze

beslissing niet onmiddellijk ter discussie staan.

Naast de toekenning van een beschermingsstatus 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. Gezien uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Afghanistan, dient in casu de

veiligheidssituatie in de provincie Kunduz, district Khanabad te worden beoordeeld.

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

for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van 17

december 2010 in rekening genomen. UNHCR oordeelt dat in het licht van de verslechterde

veiligheidssituatie in bepaalde delen van Afghanistan en de toename van het aantal burgerslachtoffers,

de situatie in de provincies Helmand, Kandahar, Kunar en delen van Ghazni en Khost gekenmerkt wordt

als een situatie van veralgemeend geweld. Volgens UNHCR hebben Afghaanse asielzoekers uit deze

regio’s mogelijks nood aan internationale bescherming.
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Bijkomend en rekening houdend met het volatiele karakter van het gewapend conflict, dienen

de asielaanvragen van Afghanen die claimen andere regio’s te zijn ontvlucht omwille van het

veralgemeend geweld, elk nauwgezet onderzocht te worden in het licht van enerzijds de bewijzen

aangevoerd door de betrokken asielzoeker en anderzijds actuele en betrouwbare informatie over de

vroegere verblijfplaats. Nergens in deze UNHCR richtlijnen wordt geadviseerd om voortgaande op een

analyse van de algemene veiligheidssituatie aan elke Afghaan een complementaire vorm van

bescherming te bieden. Het UNHCR wijst erop dat provincies als Uruzgan, Zabul, Paktika, Nangarhar,

Badghis, Paktya, Wardak en Kunduz geconfronteerd worden met fluctuerende veiligheidsincidenten.

UNHCR heeft na december 2010 geen update meer vrijgegeven van deze “Eligibility Guidelines” en

deze richtlijnen zijn dus nog steeds geldig.

Uit een analyse van de veiligheidssituatie door CEDOCA (zie de aan het administratief

dossier toegevoegde SRB “ Veiligheidssituatie Afghanistan: Beschrijving van het conflict” dd. 22 maart

2013) blijkt dat het totaal aantal veiligheidsincidenten en burgerslachtoffers sinds het begin van de

winter in 2011 is gedaald en dat deze daling zich verder heeft doorgezet voor het ganse jaar 2012.

Uit een bijkomende regionale analyse van de veiligheidssituatie door CEDOCA (zie de aan

het administratief dossier toegevoegde SRB “Veiligheidssituatie Afghanistan: Regionale Analyse” dd.

21 maart 2013) blijkt dat de veiligheidssituatie in Afghanistan regionaal nog steeds erg verschillend is.

De Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, het UNHCR en de Afghanistan NGO Safety

Office situeren de kern van het conflict in het zuiden, zuidoosten en oosten van het land.

Uit deze analyse van de veiligheidssituatie door CEDOCA blijkt dat de veiligheidsincidenten in

de provincie Kunduz al sinds 2010 systematisch afnemen en zich concentreren in welbepaalde

districten. In de andere districten van Kunduz, waaronder Khanabad, blijft de situatie vrij rustig.

Geenszins kan besloten worden dat er in Khanabad een situatie heerst van veralgemeend willekeurig

geweld.

U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel zou blijken.

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 het district Khanabad van de provincie Kunduz 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 geen reëel risico op ernstige schade in de zin van art. 48/4, § 2, c van de Vreemdelingenwet.

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.”

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. In een eerste en enig middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 48/3, 48/4 en 57/7ter 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 1 (2) van het Protocol betreffende de

status van vluchtelingen van 31 januari 1967 en de materiële motiveringsplicht, onderneemt verzoeker

in een eerste onderdeel – met betrekking tot de weigering van de erkenning als vluchteling – een poging

om de verschillende weigeringsmotieven te verklaren of te weerleggen. Hij meent dat zijn asielaanvraag

geloofwaardig kan worden bevonden en dat hij voldoet aan de voorwaarden van artikel 57/7ter van de

vreemdelingenwet. Hij stelt dat hij zijn volledige medewerking heeft verleend aan de asielinstanties door

alle feiten waarover hij kennis heeft te hebben vermeld. Hij vervolgt dat zijn verklaringen coherent,

geloofwaardig en niet in strijd met algemeen gekende feiten zijn en meent dat hij de gegrondheid van

zijn vrees voor vervolging dan ook voldoende aannemelijk heeft gemaakt zodat het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen hem had dienen te erkennen als vluchteling.

In een tweede onderdeel – met betrekking tot de weigering van de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus – voert verzoeker aan dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen onvoldoende motiveert waarom hem de subsidiaire beschermingsstatus wordt geweigerd. Hij

wijst erop dat niet wordt getwijfeld aan zijn identiteit en herkomst uit het district Khanabad in de provincie

Kunduz en betwist het oordeel van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen dat

de actuele veiligheidssituatie in de provincie Kunduz een terugkeer naar zijn geboortestreek niet in de

weg zou staan. Verzoeker wijst erop dat uit de informatie gevoegd aan het administratief dossier blijkt

dat het totaal aantal aanslagen de voorbije twee jaar weliswaar is afgenomen, doch er nog steeds om



RvV X en X - Pagina 6

de twee à drie dagen een aanslag plaatsvindt in de provincie Kunduz. Verzoeker meent dan ook dat

bezwaarlijk kan geconcludeerd worden dat de provincie Kunduz een veilige provincie is, waar het risico

op ernstige schade onbestaande zou zijn, en dat het, gelet op de objectieve gegevens in het

administratief dossier, niet redelijk is dat het Commissariaat-generaal tot conclusie komt dat een veilige

terugkeer naar zijn district van afkomst gegarandeerd is. De wegen naar Kunduz kunnen niet als veilig

worden beschouwd en een terugkeer naar Khanabad is een risicovolle onderneming, aldus verzoeker,

die hier aan toevoegt dat de beoordeling van de nood aan subsidiaire bescherming een prospectieve

beoordeling van de kans op vervolging of het risico op het lijden van ernstige schade vereist en niet een

retrospectieve. De evolutie in het jaar 2013 werd door het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen niet betrokken in haar informatiebronnen zodat het onduidelijk is wat de

evolutie is tijdens de eerste jaarhelft van 2013. De informatiebronnen waarop het Commissariaat-

generaal zich baseert zijn volgens verzoeker aldus onvolledig en niet afdoende recent om het concrete

risico in zijn hoofde om het slachtoffer te worden van willekeurig geweld te beoordelen. Verzoeker

herhaalt dat op basis van de gevoegde informatie enkel kan geconcludeerd worden dat de

veiligheidssituatie in de provincie Kunduz nog steeds niet stabiel is en dat er nog steeds ernstige

incidenten zijn die het dagelijkse leven verstoren en burgerslachtoffers maken. Gelet op zijn identiteit,

zijn nationaliteit, zijn hoedanigheid van burger en zijn regio van afkomst, gegevens welke niet worden

betwist, meent verzoeker dat hem de subsidiaire beschermingsstatus moet worden toegekend.

Er worden geen nieuwe documenten aan het verzoekschrift gevoegd.

3.2. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag geweigerd omdat (i) het gezien de

Afghaanse context weinig aannemelijk is dat twee families akkoord zouden gaan met een verloving die

in volledige onafhankelijkheid door twee vrouwen tot stand is gekomen en zijn verklaring dat hij akkoord

ging met de beslissing van zijn echtgenote omdat zijn vrouw evenveel recht had over hun kind als hij en

hij haar beslissing respecteerde moeilijk in overeenstemming kan worden gebracht met de stelling dat

hij zijn dochter niet kon dwingen om met N. te trouwen, dat iedereen zijn levenspartner volgens zijn

eigen keuze zou moeten kunnen bepalen, dat er in Afghanistan misschien families zijn waarbij de

ouders kiezen voor de partner van hun kinderen, zonder de opinie van de kinderen, maar dat hij een

opgeleide persoon is en dat hij de keuze gaf aan zijn dochter om voor haar leven te kiezen, (ii) het

opmerkelijk is dat de familie van N., hoewel die reeds in 2001 aangaf dat de kinderen moesten trouwen

omdat ze snel ouder werden, wachtte tot 2009 om voor de tweede keer officieel contact op te nemen

met zijn familie om dit huwelijk te regelen en het op zijn minst frappant is dat de familie van N. het

telkens nodig vond om het huwelijk te regelen toen hij actief was bij een gewapende groepering maar dit

onderwerp nooit officieel ter sprake bracht in de acht jaar dat hij als boer bij zijn vader werkte, (iii) zijn

kennis over N. en diens activiteiten bij de Taliban bijzonder beperkt is, (iv) hij niet precies weet hoe N.

had vernomen dat zijn dochter gehuwd was en hij ook over de manier waarop N. zijn onderduikadres bij

zijn vriend S. reeds na één week had achterhaald in het duister tast, (v) zijn verklaring dat hij simpelweg

aan N. en diens handlangers kon ontkomen door het gastenverblijf te verlaten en zich bij de rest van

S.’s gezin te voegen eveneens weinig aannemelijk is daar het weinig waarschijnlijk is dat N., indien hij

daadwerkelijk naar hem op zoek was met de intentie hem te vermoorden, slechts één ruimte van het

huis zou doorzoeken wanneer hij had vernomen dat hij op dat adres zou verblijven, (vi) zijn taskara en

militair boekje enkel zijn identiteit, herkomst en nationaliteit bevestigen, gegevens welke niet onmiddellijk

ter discussie staan en (vii) uit de informatie gevoegd aan het administratief dossier blijkt dat er voor

burgers in het district Khanabad van de provincie Kunduz 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 zodat er actueel voor burgers in deze regio

geen reëel risico is op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

3.3. De Raad beschikt inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen over volheid van rechtsmacht, dit wil zeggen dat de hij het geschil in zijn geheel aan een

nieuw onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de

grond van het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95). Door de

devolutieve kracht van het beroep is de hele zaak op de Raad overgegaan met al de feitelijke en

juridische vragen die daarmee samenhangen. In het kader van zijn declaratieve opdracht, namelijk het

al dan niet erkennen van de hoedanigheid van vluchteling en het al dan niet toekennen van het

subsidiaire beschermingsstatuut, aan de hand van alle elementen van het dossier, herneemt hij de zaak

volledig ongeacht het motief waarop de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

bestreden beslissing heeft gesteund.
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De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dient een beslissing te nemen die op afdoende wijze

gemotiveerd is en geeft daarbij aan waarom een kandidaat-vluchteling (niet) beantwoordt aan de

erkenningscriteria van artikel 48/3 en artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Hij dient daarbij niet

noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

3.4. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf.

Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn

aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de

waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.

205). Zijn verklaringen 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 afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met

algemeen bekende feiten. De verzoekende partij dient door een coherent relaas en kennis van voor

haar relaas relevante elementen de waarachtigheid ervan aannemelijk te maken. In het relaas mogen

dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de

relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124). 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 toegestaan als

voldaan is aan de voorwaarden gesteld door artikel 48/6 van de vreemdelingenwet.

3.5. Na lezing van het administratief dossier is de Raad in navolging van de commissaris-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen van oordeel dat verzoekers relaas in zijn geheel genomen iedere

geloofwaardigheid ontbeert.

3.5.1. Zo oordeelt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen vooreerst terecht dat

het gezien de Afghaanse context weinig aannemelijk is dat twee families akkoord zouden gaan met een

verloving die in volledige onafhankelijkheid door twee vrouwen tot stand is gekomen en dat verzoekers

verklaring dat hij akkoord ging met de beslissing van zijn echtgenote omdat zijn vrouw evenveel recht

had over hun kind als hij en hij haar beslissing respecteerde moeilijk in overeenstemming kan worden

gebracht met de stelling dat hij zijn dochter niet kon dwingen om met N. te trouwen, dat iedereen zijn

levenspartner volgens zijn eigen keuze zou moeten kunnen bepalen, dat er in Afghanistan misschien

families zijn waarbij de ouders kiezen voor de partner van hun kinderen, zonder de opinie van de

kinderen, maar dat hij een opgeleide persoon is en dat hij de keuze gaf aan zijn dochter om voor haar

leven te kiezen.

Verzoeker meent dat het loutere feit dat de huwelijksovereenkomst afwijkend van de traditie tot stand is

gekomen onvoldoende is om te besluiten tot de negatie ervan. Hij wijst erop dat niet alleen de traditie

maar ook de specifieke omstandigheden in overweging dienen te worden genomen. Zijn vrouw was

immers goed bevriend met de moeder van N.. Om die reden heeft verzoeker, die niet erg vasthoudt aan

dergelijke tradities (hij verkiest het welzijn van zijn dochter boven de traditie), zijn stilzwijgende

toestemming gegeven. Voorts benadrukt verzoeker dat rekening dient te worden gehouden met het feit

dat hij een kleine familie had. Zijn ouders zijn reeds vele jaren geleden gestorven en in zijn familie zijn er

geen ouderen die hun akkoord dienen te geven. Verzoeker stelt dat hij, hoewel hij in principe niet te

vinden is voor de traditie van het sluiten van huwelijksovereenkomsten en hij zelf niet van plan was om

dit te doen, destijds de keuze van zijn echtgenote heeft gerespecteerd, uit respect voor zijn vrouw. Toen

zijn dochter zich verzette tegen het huwelijk met N., respecteerde hij eveneens de wil van zijn dochter.

Het was immers in het welzijn van zijn dochter om haar de keuze te laten en om haar finaal te laten

beslissen of zij in het huwelijk zou treden met de door haar moeder gekozen echtgenoot. Verzoeker

meent dat zijn verklaringen met betrekking tot zijn houding dan ook geenszins tegenstrijdig zijn. Hij heeft

immers steeds gehandeld uit respect.

De Raad stelt vast dat verzoeker met zijn betoog niet verder komt dan het louter tegenspreken van de

bevindingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen en het herhalen van

zijn eerder afgelegde en ongeloofwaardig bevonden verklaringen, waarmee hij de pertinente

overwegingen van de commissaris-generaal echter niet ontkracht en waarmee hij er aldus niet in slaagt

de geloofwaardigheid van zijn verklaringen omtrent de verloving van zijn dochter, die door zijn vrouw

werd geregeld, te herstellen. De motivering dienaangaande zoals opgenomen in de bestreden

beslissing blijft dan ook onverminderd staande en wordt door de Raad tot de zijne gemaakt en

beschouwd als zijnde hier hernomen.
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3.5.2. Daarnaast moet het zoals terecht wordt opgemerkt in de bestreden beslissing ongeloofwaardig

worden geacht dat de familie van N., hoewel die reeds in 2001 aangaf dat de kinderen moesten trouwen

omdat ze snel ouder werden, wachtte tot 2009 om voor de tweede keer officieel contact op te nemen

met verzoekers familie om dit huwelijk te regelen en is het op zijn minst frappant is dat de familie van N.

het telkens nodig vond om het huwelijk te regelen toen N. actief was bij een gewapende groepering

maar dit onderwerp nooit officieel ter sprake bracht in de acht jaar dat hij als boer bij zijn vader werkte.

Verzoeker stelt geen verklaring te kunnen bieden voor de handelswijze van de familie van N. en meent

dat dit ook niet verwacht mag worden. Gelet op de achtergrond van N., drong verzoeker zelf niet aan op

het huwelijk. Hij heeft dan ook nagelaten te vragen waarom de familie van N. zolang gewacht heeft

aangezien hij niet de indruk wilde wekken dat hij voort wilde maken met de concretisering van het

huwelijk. Hij wenste het huwelijk op de lange baan te schuiven en bracht dit onderwerp aldus nooit zelf

ter sprake. Verzoeker vervolgt dat N. tijdens de periodes waarin hij actief was bij een gewapende

groepering onder de invloed van deze groepering stond. Mogelijks werd hem gewezen op het belang

thuis een echtgenote te hebben. Tot slot benadrukt verzoeker dat hij niet tot de familie van N. behoort

en dat hij aldus geen inspraak heeft in dergelijke familiale beslissingen, noch kennis kan hebben omtrent

de achterliggende redenering en motieven.

Opnieuw overtuigt verzoeker niet in het minst. Uit verzoekers verklaringen zoals hij deze heeft afgelegd

op de zetel van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen blijkt dat de familie

van N. hem een eerste keer heeft benaderd om over het huwelijk van hun zoon met zijn dochter te

spreken aan het einde van het Talibanregime in 2001, toen zijn dochter 18 jaar werd, en dat de familie

van N. er toen reeds op aandrong dat de kinderen moesten trouwen omdat ze opgroeiden en snel ouder

werden (administratief dossier, stuk 4, p. 12-13). Uit deze verklaringen blijkt dat de familie van N. erop

gebrand was om dit huwelijk snel te laten plaatsvinden. De Raad acht het dan ook weinig plausibel dat

zij zonder meer genoegen namen met verzoekers voorwendsels om het huwelijk tot drie maal toe uit te

stellen. Zo kan het de Raad niet overtuigen dat de familie van N. het overeengekomen huwelijk van hun

zoon gedurende meer dan tien jaar op de lange baan zou schuiven, onder meer omdat de

veiligheidssituatie niet goed was en omdat hun zoon en verzoekers dochter elkaar niet goed kenden. Dit

klemt des te meer daar deze laatste door verzoeker opgegeven reden niet strookt met zijn verklaringen

dat N., voordat hij vier jaar geleden bij de Taliban ging, soms mee met zijn familie naar verzoekers huis

kwam en dat hij bij die gelegenheden contact had met zijn dochter (administratief dossier, stuk 4, p. 12-

13 en p. 16). Er kan dan ook bezwaarlijk worden volgehouden dat N. en verzoekers dochter elkaar niet

goed kenden zodat geenszins kan worden aangenomen dat de familie van N. om deze reden tot twee

maal toe een uitstel van het huwelijk zou hebben aanvaard. Gelet op het feit dat de familie van N. er

reeds in 2001 op aandrong dat de kinderen zouden trouwen, acht de Raad het voorts in navolging van

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen volstrekt ongeloofwaardig dat zij

vervolgens acht jaar zouden wachten om verzoeker en zijn familie een tweede keer officieel te

benaderen om dit huwelijk te regelen. Dit klemt des te meer daar zij hiertoe ruim de gelegenheid

hadden. Verzoeker verklaarde immers dat de familie van N. één keer om de vier à zes maanden op

bezoek kwam. Dat er gedurende al deze jaren bij deze gelegenheden enkel onder de vrouwen werd

gesproken over de mogelijkheden om te trouwen doch er niets officieels werd geregeld of een concreet

plan voor het huwelijk werd besproken (administratief dossier, stuk 4, p. 16-17) kan naar het oordeel van

de Raad geenszins geloofwaardig worden geacht. Dat men ten slotte in 2011 – tien jaar na hun eerste

vraag – ook nog een derde keer instemde met een uitstel van het huwelijk omwille van het overlijden

van verzoekers vrouw, kan evenmin overtuigen. Verzoekers echtgenote was immers reeds een jaar

eerder overleden (administratief dossier, stuk 4, p. 13) zodat niet kan worden ingezien waarom een

huwelijk op dat ogenblik niet kon plaatsvinden. De argumentatie in het verzoekschrift vermag niet

afbreuk te doen aan voorgaande overwegingen. Gelet op het geheel van wat voorafgaat, treedt de Raad

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen dan ook bij waar deze oordeelt dat de

door verzoeker geschetste gang van zaken dermate weinig aannemelijk is dat het de geloofwaardigheid

van zijn verklaringen verder ondergraaft.

3.5.3. Daargelaten de vaststelling dat verzoekers kennis over de activiteiten van N. bij de Taliban

nagenoeg onbestaande is, hij niet precies weet hoe N. had vernomen dat zijn dochter met een andere

man gehuwd was en hij ook over de manier waarop N. reeds na één week zijn onderduikadres bij zijn

vriend S. had achterhaald in het duister tast, besluit de Raad dat verzoekers verklaringen over de

manier waarop hij kon ontkomen toen N. binnenviel in het huis van S. zijn geloofwaardigheid finaal op

de helling zetten. Verzoekers argumentatie in het verzoekschrift dat hij geluk heeft gehad dat N. en zijn

kompanen zich hebben beperkt tot het doorzoeken van het gastenverblijf en dat hij zo is kunnen

ontkomen, dat hij onmogelijk een verklaring kan geven waarom zij zo gehandeld hebben, dat hij noch
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zijn naaste familieleden op N. kunnen afstappen om hem dit te vragen en dat hij zich evenmin tot andere

personen kan wenden teneinde een verklaring voor het handelen van N. te bekomen, kan bezwaarlijk

ernstig worden genomen. Het gaat immers in tegen iedere logica dat N., die woedend was en die

verzoeker wilde vermoorden zoals wordt voorgehouden in het verzoekschrift en die had vernomen dat

verzoeker in het huis van S. verbleef, zich zou beperken tot het doorzoeken van slechts één ruimte van

het huis, namelijk het gastenverblijf. Zo hij daadwerkelijk naar verzoeker op zoek was met de intentie

hem te vermoorden, kan in alle redelijkheid worden verwacht dat hij ook de rest van het huis zou

doorzoeken. Dat een gast normaal in het gastenverblijf verblijft, neemt immers niet weg dat N. zich maar

al te zeer bewust moet zijn geweest dat verzoeker zich ook elders in het huis kon verbergen. Dat

verzoeker zich aldus simpelweg aan N. en diens handlangers kon ontkomen door het gastenverblijf te

verlaten en zich bij de rest van S.’s gezin te voegen, tart dan ook elke verbeelding.

3.5.4. Bovenstaande vaststellingen volstaan naar het oordeel van de Raad om te besluiten tot de

ongeloofwaardigheid van het door verzoeker opgediste relaas.

In de mate verzoeker nog verwijst naar artikel 57/7ter van de vreemdelingenwet, benadrukt dat Raad

dat dit artikel werd opgeheven bij artikel 17 van de wet van 8 mei 2013 tot wijziging van de

Vreemdelingenwet, de Opvangwet en van de organieke wet betreffende de openbare centra voor

maatschappelijk welzijn. De inhoud ervan wordt evenwel grotendeels hernomen door het nieuwe artikel

48/6.

Artikel 48/6 van de vreemdelingenwet, zoals ingevoegd bij artikel 5 van voornoemde wet van 8 mei

2013, bepaalt als volgt:

“De asielzoeker dient alle elementen ter staving van zijn asielaanvraag zo spoedig mogelijk aan te

brengen.

Wanneer de asielzoeker een aantal van zijn verklaringen niet staaft met stukken of bewijzen, wordt hij

als geloofwaardig geacht en wordt hem het voordeel van de twijfel gegund indien aan de volgende

cumulatieve voorwaarden is voldaan :

a) de asielzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn aanvraag te staven;

b) alle relevante elementen waarover de asielzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een

bevredigende verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de asielzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn aanvraag;

d) de asielzoeker heeft zijn aanvraag tot internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of

hij heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

e) er is vast komen te staan dat de asielzoeker in grote lijnen als geloofwaardig kan worden

beschouwd.”

Vermits aan de door verzoeker voorgehouden vrees voor vervolging geen geloof kan worden gehecht

zoals blijkt uit wat voorafgaat, is geenszins aan de voorwaarden voldaan om toepassing te maken van

het nieuwe artikel 48/6 van de vreemdelingenwet.

3.5.5. Zoals terecht wordt opgemerkt in de bestreden beslissing vermogen ook de door verzoeker in de

loop van de administratieve procedure bijgebrachte documenten de appreciatie van zijn asielaanvraag

niet in positieve zin om te buigen. De Raad stelt vast dat de motivering dienaangaande zoals

opgenomen in de bestreden beslissing in voorliggend verzoekschrift niet wordt betwist zodat de Raad

om dezelfde redenen als de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen deze stukken

niet in aanmerking neemt als bewijs van de voorgehouden vrees voor vervolging.

3.5.6. Wanneer zoals in casu geen geloof kan worden gehecht aan het naar voren gebracht asielrelaas,

is er geen reden om dit te toetsen aan de voorwaarden die inzake de erkenning van vluchtelingen

worden gesteld door artikel 1, A (2) van het Verdrag Genève en artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

3.7.1. Gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn relaas, toont verzoeker evenmin aan dat

hij het slachtoffer dreigt te worden van een vervolging die zou resulteren in doodstraf of executie dan

wel foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing die in zijn hoofde een reëel

risico op het lijden van ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet

uitmaakt.

3.7.2. In het administratief dossier zijn geen andere elementen voorhanden waaruit zou moeten blijken

dat verzoeker in aanmerking komt voor de toekenning van subsidiaire bescherming overeenkomstig
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artikel 48/4, § 2, van de vreemdelingenwet. Immers, artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet

beoogt bescherming te bieden in de uitzonderlijke situatie dat de mate van willekeurig geweld in het aan

de gang zijnde gewapend conflict in het land van herkomst, in casu Afghanistan, dermate hoog is dat

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken

land of, in voorkomend geval, naar het betrokken gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel

risico loopt op de in voornoemd artikel van de vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging.

De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen oordeelt op basis van de informatie

gevoegd aan het administratief dossier (Subject Related Briefing (SRB) “Afghanistan”

“Veiligheidssituatie Afghanistan: Beschrijving van het conflict” van 22 maart 2013 en SRB “Afghanistan”

“Veiligheidssituatie Afghanistan: Regionale Analyse” van 21 maart 2013), die gebaseerd is op een

veelheid aan bronnen, dat er voor burgers in het district Khanabad van de provincie Kunduz, waarvan

verzoeker afkomstig is, 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 zodat er actueel voor burgers in het district Khanabad geen reëel risico is op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

De Raad leest in hoger aangehaalde SRB van 21 maart 2013 als volgt: “Aantal incidenten gaat er in de

provincie Kunduz sinds 2010 systematisch op achteruit. Voor 2012 zijn er ruwweg 20% minder

aanslagen dan in 2011. Centra van de AOG activiteit blijven het district Kunduz en Chahar Dara aan de

andere kant van de rivier Kunduz. (…)

Opvallend is dat AOG in hoofdzaak IED’s gebruiken. Doelwitten zijn bijna steeds ‘hard targets’:

ANSF/IMF/GoA. (…) De districten Chahar Dara en Kunduz nemen drie kwart van de IED aanslagen in

de provincie voor hun rekening.

Ongeveer de helft van de incidenten in Kunduz betreft IED’s, waarvan ruwweg iets meer worden

ontmanteld dan daadwerkelijk ontploffen. Het doelwit is bijna steeds ANSF/IMF of hooggeplaatste GoA-

medewerkers, (…). Regelmatig maken deze IED wel burgerslachtoffers, maar dat is in een minderheid

van de gevallen. Ook in deze provincie raden organisaties hun medewerkers aan te reizen tussen 9u00

en 15u00.” (p.28-29).

Uit het voorgaande blijkt dat de veiligheidsincidenten in de provincie Kunduz al sinds 2010 systematisch

afnemen en zich concentreren in welbepaalde districten. In de andere districten van Kunduz, waaronder

Khanabad, blijft de situatie vrij rustig. Geenszins kan besloten worden dat er in Khanabad een situatie

heerst van veralgemeend willekeurig geweld.

Met het louter betwisten van deze beoordeling van de veiligheidssituatie en de stelling dat de

veiligheidssituatie in de provincie Kunduz nog steeds niet stabiel is en dat er nog steeds ernstige

incidenten zijn die het dagelijkse leven verstoren en burgerslachtoffers maken, brengt verzoeker geen

concrete informatie bij waaruit kan blijken dat de informatie waarover het Commissariaat-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen beschikt niet correct zou zijn of dat de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen hieruit de verkeerde conclusies zou hebben getrokken. Waar verzoeker

laakt dat de evolutie in het jaar 2013 door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen niet werd betrokken in haar informatiebronnen zodat het onduidelijk is wat de evolutie is

tijdens de eerste jaarhelft van 2013, kan de Raad slechts vaststellen dat verzoeker zelf ook niet de

minste informatie bijbrengt waaruit kan blijken dat de informatie waarop het Commissariaat-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen steunt niet langer actueel zou zijn of dat de situatie na de

verslagperiode in negatieve zin zou zijn geëvolueerd. In zoverre verzoeker nog aanhaalt dat de wegen

naar Kunduz niet als veilig kunnen worden beschouwd en een terugkeer naar Khanabad een risicovolle

onderneming is, wijst de Raad er op dat het aan verzoeker is om aan te tonen welke gevaarlijke

districten hij zou moeten doorkruisen. Gezien verzoeker hier in gebreke blijft kan er bezwaarlijk worden

geoordeeld over enig risico op ernstige schade op het niveau van de reisweg.

Uit de informatie waarop de Raad vermag acht te slaan kan geenszins blijken dat de actuele situatie in

Khanabad er een is van willekeurig geweld in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet,

noch dat de situatie er van dien aard zou zijn dat verzoeker louter door zijn aanwezigheid aldaar een

reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van voornoemd artikel. De Raad is van oordeel dat

de commissaris-generaal op een correcte wijze de toestand heeft beoordeeld en correct tot het besluit

komt dat er actueel geen redenen zijn om enkel en alleen omwille van de algemene veiligheidssituatie in

Khanabad subsidiaire bescherming toe te kennen. Dat verzoeker niet akkoord is met de appreciatie en

het besluit van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen duidt er nog niet op dat
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de informatie en het besluit niet correct zouden zijn. Daar verzoeker aldus geen concrete elementen

aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de evaluatie van de veiligheidssituatie in het district

Khanabad, provincie Kunduz, gemaakt door de commissaris-generaal, wordt diens analyse door de

Raad overgenomen en tot de zijne gemaakt.

3.8. Waar verzoeker in fine vraagt om, on subsidiaire orde, de bestreden beslissing te vernietigen, wijst

de Raad erop dat hij slechts de bevoegdheid heeft de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen te vernietigen om redenen vermeld in artikel 39/2, § 1, 2° van de

vreemdelingenwet. Verzoeker toont niet aan dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de

bestreden beslissing die door de Raad niet kan worden hersteld, noch toont hij aan dat er essentiële

elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen tot een bevestiging of een hervorming

zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen, zoals blijkt uit wat voorafgaat.

Het verzoek tot vernietiging kan derhalve niet worden ingewilligd.

Het enig middel is ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De zaken met rolnummers X en X worden gevoegd.

Artikel 2

De afstand van het geding wordt vastgesteld in de zaak met rolnummer X.

Artikel 3

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 4

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig november tweeduizend

dertien door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M.-C. GOETHALS


