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nr. 127 089 van 15 juli 2014

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 IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 26 juni 2014 heeft

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

13 juni 2014.

Gelet op de artikelen 39/77 en 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.

Gelet op de beschikking van 8 juli 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 juli 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat N. LENTZ loco advocaat D.

ANDRIEN en van attaché L. VANDERVOORT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

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

binnengekomen op 9 mei 2014 en heeft zich op 16 mei 2014 vluchteling verklaard.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 26 mei

2014 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 3 juni 2014.

1.3. Op 13 juni 2014 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing

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

De bestreden beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U beweert de Afghaanse nationaliteit te bezitten, van Tadjiekse origine te zijn en afkomstig te zijn uit

de stad Kabul in de gelijknamige provincie.

Als kind begon u rond uw achtste met kickboxen. Nadat u van de twaalfde graad was

afgestudeerd, stopte u met school om u meer met uw sport te kunnen bezig houden. U nam deel aan

vele nationale en internationale competities en streek vele prijzen en titels op. In 2005 opende u tevens

uw eigen sportclub, genaamd Ashiya. In 2009 nam u, aangespoord door vrienden, deel aan een

modellenshow in een hotel, georganiseerd en later ook uitgezonden door Nimroz TV. Na deze show

kregen u en enkele andere deelnemers aan deze show een eenjarig modellencontract aangeboden bij

Faizal Business Center. In het jaar dat volgde nam u om de twee weken deel aan een catwalk show die

op vaste tijdstippen in de week werd uitgezonden op Nimroz TV en waarin u de kleren showde van

Faizal Business Center. Na een jaar werd uw contract bij Faizal Business Center weliswaar voor een

jaar verlengd, maar u liep geen catwalk shows meer voor de televisie. Wel droeg u de kleren van

Faizal business Center nog voor uw televisie-interviews en promootte u het merk onder vrienden. Ook

werkte u tussen 2010 en 2012 als co-producer van het sportprogramma Bie o Bibi voor de zender

Nimroz-TV. Toen uw contract bij Faizal Business Center afliep, tekende u een eenjarig contract bij

de energiedrankjesproducent BPR.

Op 22 hoot 1392 (13 maart 2014 volgens de Gregoriaanse kalender) had u een kickboxwedstrijd

met een zekere Haji, die u daarvoor twee dagen eerder had uitgedaagd. U won deze wedstrijd, waarbij

u Haji verwondde. ’s Anderendaags werd u opgebeld door commandant Momtaz, de broer van Haji, die

u bedreigde omdat u zijn broer had verslagen en verwond. Achteraf kwam u te weten dat Momtaz

een belangrijke Afghaanse maffioso is. De dag hierop kreeg u opnieuw een telefoontje van Momtaz met

de de mededeling dat hij uw sportclub bezet had en dat hij u zou weten te vinden om u te vermoorden.

Een paar dagen na de bewuste wedstrijd werd u vervolgens bij de moskee aangesproken door een

man, genaamd Zir Gul, na het vrijdaggebed. Hij zei dat u met uw kledij en baard de cultuur van

de ongelovigen verspreidde en spuwde in uw gezicht. Drie dagen later werd u op weg naar uw

club ontvoerd door drie mannen in een wagen. Ze brachten u naar een kelder, waar ze u

beschimpten omwille van uw baard en kledij en u sloegen met stokken. U smeekte en huilde om vrij

gelaten te worden, maar uw ontvoerders zegden u dat dit geen zin had en dat ze u zouden vermoorden.

U bleef echter smeken voor uw leven en zei dat u een vrouw en baby had. Na twee dagen werd u

opnieuw geblinddoekt en gekneveld in de auto meegenomen. Uw ontvoerders vertelden u dat ze u vrij

lieten omdat u een kind en een babyzoon had, maar dat ze u de volgende keer zonder waarschuwing

zouden vermoorden als u uw gedrag niet veranderde. U werd langs de kant van de weg vrijgelaten en

ging naar huis.

Hierop besliste u dat u het land moest verlaten. Op 5 hamal 1392 (25 maart 2014 volgens

de Gregoriaanse kalender) vertrok u uit Afghanistan. Op 18 saur 1392(8 mei 2014 volgens de

Gregoriaanse kalender) kwam u in België aan. U trok hierop naar uw schoonzus K. (…) en haar

echtgenoot Q.N. (…) in Antwerpen. Dezelfde dag werd u door de politie in het huis van uw schoonzus

gearresteerd. Hierop diende u een asielaanvraag in.

U legt geen documenten voor ter staving van uw asielrelaas.

B. Motivering

Volgens uw verklaringen verliet u uw land van herkomst omdat u vervolgd werd door Haji Zir Gul en

door commandant Momtaz. Na grondig onderzoek van de door u aangehaalde feiten en alle

elementen aanwezig in het administratieve dossier dient er echter te worden vastgesteld dat u niet

aannemelijk heeft gemaakt dat er in uw hoofde sprake zou zijn van een gegronde vrees voor vervolging

zoals voorzien in de Vluchtelingenconventie of van een reëel risico op ernstige schade in de zin van

artikel 48/4, §2, a of b van de Vreemdelingenwet.

Zo wordt er ten eerste een belangrijke tegenstrijdigheid opgemerkt in uw verklaringen omtrent het

tijdstip en de omstandigheden van uw ontvoering door de mannen van Haji Zir Gul. Zo verklaarde u

eerst dat u werd ontvoerd toen u, zoals gewoonlijk, al joggend naar uw club ging (zie gehoorverslag

CGVS dd. 03.06.2014, p. 15). Later in het interview stelde u echter dat u ontvoerd werd nadat uw club al

gesloten werd door commandant Momtaz (zie gehoorverslag CGVS, p. 19). Aangezien het niet

aannemelijk is dat u zich nog naar uw club zou begeven nadat die werd gesloten door commandant

Momtaz, volgens u een zeer gevaarlijke maffioso die u met de dood bedreigde, kan enkel worden

geconcludeerd dat u geen consistente verklaringen kunt afleggen over hoe en wanneer u werd

ontvoerd- hetgeen afbreuk doet aan de aannemelijkheid van uw verklaringen betreffende uw ontvoering

en uw algemene geloofwaardigheid. Bovendien is het bijzonder opvallend en vreemd dat u weliswaar in

staat bent om zich, onder andere, de exacte data van uw laatste gevecht als kickboxer in Afghanistan,

uw vertrek uit Afghanistan en uw aankomst in België te herinneren (zie gehoorverslag CGVS, p. 14 en

17), maar geen idee heeft van de data waarop u voor de moskee werd bedreigd, uw club werd gesloten

en uzelf werd ontvoerd (zie gehoorverslag CGVS, p. 17 en 18). Aangezien u dus wel degelijk in staat
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bent om de Afghaanse kalender te hanteren en u een goed tijdsbesef aan de dag legt, mag er

redelijkerwijze worden aangenomen dat u ook deze drie ernstige en belangrijke gebeurtenissen in uw

asielrelaas, precies kunt kaderen in de tijd en in de chronologie van uw verhaal.

Ook legde u tegenstrijdige verklaringen af over de reden waarom u werd ontvoerd. Zo stelde u

tijdens uw gehoor bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat u omwille van uw modellenwerk werd

ontvoerd (zie vragenlijst DVZ, p. 2). Ook stelde u bij de DVZ dat u uw modellenwerk bij Faizal Businesss

Center deed van 2009 tot aan uw vertrek uit Afghanistan (zie verklaring CGVS bij DVZ, punt 12). Tijdens

uw gehoor voor het CGVS verklaarde u daarentegen dat u werd ontvoerd omwille van uw

moderne levenswijze, uw kledingstijl en uw interviews (zie gehoorverslag CGVS, p. 15). Ook stelde u

voor het CGVS dat u uw eenjarig contract voor Faizal Business Center, dat u in 2009 afsloot, slechts

één keer verlengde voor één jaar waardoor u dus bij uw ontvoering in 2014 al minstens twee jaar met

uw modellenwerk voor Faizal Business Center was gestopt (zie gehoorverslag CGVS, p. 7,8 en 9).

Uw andere contracten voor energiedrankjesproducent FBC en Nimroz TV waren overigens ook in

2012 afgelopen, waarna u zich volgens uw verklaringen voor het CGVS louter met uw sportactiviteiten

en uw sportclub bezig hield (zie gehoorverslag CGVS, p. 9). Bovendien is het weinig aannemelijk dat u

na al die tijd nog omwille van uw modellenwerk zou worden ontvoerd of dat u zou worden ontvoerd

enkell omwille van uw westerse kleder- en baarddracht. Daarnaast is het ook hoogst bevreemdend dat

u verklaarde dat uw ontvoerders eerst zeiden dat uw smeekbedes geen zin hadden en dat ze u

hadden meegenomen om u te vermoorden, maar dat ze u –nadat u bleef smeken- na twee dagen toch

lieten gaan omdat u een vrouw en een baby had (zie gehoorverslag CGVS, p. 16).

Daarnaast zijn uw verklaringen over uw vervolging door commandant Momtaz evenmin

geloofwaardig. Zo is het in de eerste plaats al weinig aannemelijk dat deze commandant u zou

vervolgen louter en alleen omdat u zijn broer had verslagen in een sportieve wedstrijd, nadat deze

laatste u daar zelf nota bene voor had uitgedaagd. Bovendien is het vreemd dat u niet wist wie

commandant Momtaz was toen u hem aan de lijn had, hoewel u verklaarde dat hij als maffioso over heel

Afghanistan gekend is (zie gehoorverslag CGVS, p. 18). Dat u vervolgens de doodsbedreigingen van

deze gevaarlijke man naast u neerlegt is evenens bevreemdend (zie gehoorverslag CGVS, p. 19).

Bovendien is het bevreemdend dat u commandant Momtaz tussen het gevecht van 22 hoot 1392 (13

maart volgens de Gregoriaanse kalender) en uw vertrek uit Afghanistan op 5 hamal 1392 (25 maart

volgens de Gregoriaanse kalender) nooit gezien hebt en/of dat hij u nooit gevonden heeft (zie

gehoorverslag CGVS, p. 19). Indien deze man u werkelijk wilde vinden en dood wilde en indien hij

werkelijk zoveel macht had, dan kan redelijkerwijze worden aangenomen dat hij in die periode effectief

bij u thuis had kunnen vinden.

Na voorgaande vaststellingen kan er geen enkel geloof meer worden gehecht aan uw

beweringen inzake uw vluchtmotieven. De vluchtelingenstatus, noch de subsidiaire beschermingsstatus

in de zin van artikel 48/4, §2, a of b van de Vreemdelingenwet kan u dan ook worden toegekend.

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

een Afghaanse asielzoeker ook een subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer de

mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict in het land van herkomst

dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat een burger die terugkeert

naar het betrokken land of, in voorkomende geval, naar het betrokken gebied louter door zijn

aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van

de vreemdelingenwet. 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 6 augustus 2013 in rekening genomen. Het rapport geeft aan dat het aantal

burgerslachtoffers op het gehele Afghaanse grondgebied sinds de tweede helft van 2012 gestegen is.

Verder wordt vastgesteld dat het aantal veiligheidsincidenten van 2011 tot 2012 weliswaar gedaald is,

maar dat er sinds begin 2013 sprake is van een stijging in het aantal incidenten veroorzaakt door AGE’s.

Daartegenover bevestigt het rapport nog steeds het bestaan van regionale verschillen in de

veiligheidssituatie in Afghanistan, en maakt melding van een uitbreiding van het conflict naar het

noorden van het land. Nergens in deze UNHCR richtlijnen wordt evenwel 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.
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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 ernstig 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 van veralgemeend,

willekeurig geweld: (i) het aantal burgers die het slachtoffer zijn van willekeurig geweld, waaronder

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

en (iii) het aantal personen die omwille van het conflict ontheemd werden. 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 dat 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 is. 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 stad Kabul te worden beoordeeld.

Uit een analyse van de veiligheidssituatie door CEDOCA blijkt dat er in de hoofdstad Kabul

complexe zelfmoordaanslagen voorkomen, doch geen “open combat” gevoerd wordt. Naast

deze zelfmoordaanslagen is de veiligheid in Kabul betrekkelijk goed. De stad is stevig in handen van

de regering. De stad kende in de onderzochte periode gemiddeld minder dan twee aanslagen per

maand. Al deze aanslagen kaderen binnen het patroon dat zich de laatste jaren gevestigd heeft in de

stad Kabul, met name complexe aanslagen die gericht zijn tegen “high profile” doelwitten waarbij de

internationale aanwezigheid en Afghaanse autoriteiten worden geviseerd. Hoewel de aanslagen

gebeuren zonder rekening te houden met mogelijke “collateral damage” onder burgers, is het duidelijk

dat Afghaanse burgers geen doelwit zijn voor de opstandelingen in Kabul. Daar het geweld voor het

overgrote deel gericht is op overheidsgebouwen, gebouwen van de Afghaanse veiligheidsdiensten en

plaatsen met een internationale diplomatieke, militaire, humanitaire, supranationale of andere

aanwezigheid, ligt het aantal burgerslachtoffers in Kabul bijzonder laag. De impact van de hierboven

beschreven aanslagen is verder niet van dien aard dat het inwoners van (een bepaald deel van) de stad

dwingt hun woonplaats te verlaten. Het geweld in de hoofdstad Kabul is niet aanhoudend en eerder

gelokaliseerd van aard; de impact ervan op het leven van de gewone Afghaanse burger is eerder

beperkt.

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 hoofdstad 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 in de hoofdstad Kabul aldus geen

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

De UNHCR Eligibility Guidelines van 6 augustus 2013 doen geen afbreuk aan de conclusie van

het Commissariaat-generaal, die werd gemaakt na een analyse en afweging van alle elementen in

de beschikbare landeninformatie. In het rapport wordt enkel vermeld dat er in de stad Kabul nog

steeds “high-profile attacks” plaatsvinden, alsook dat er complexe aanslagen gepleegd worden op

specifieke doelwitten. U bracht bovendien geen informatie aan waaruit het tegendeel zou blijken.

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 zijn verzoekschrift zet verzoeker zijn middel als volgt uiteen:

“Schending van artikelen 48/3, 48/4 en 52/2 §2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van het
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rechtsbeginsel van het recht op verdediging en op tegenspraak, van artikelen 17 en 27 van het

Koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, van het rechtsbeginsel van het recht

op verdediging en op tegenspraak en van het rechtsbeginsel “Audi alteram partem”.

Artikel 27 van het K.B. van 11 juli 2003 dient toegepast te worden, wat niet correct gedaan werd door

verwerende partij:

« De Commissaris-generaal beoordeelt de asielaanvraag op individuele, objectieve en onpartijdige wijze

en houdt rekening met de volgende elementen: a) alle relevante feiten in verband met het land van

herkomst op het ogenblik dat een beslissing inzake de asielaanvraag wordt genomen, met inbegrip van

de wetten en reglementen van het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast; b) de

relevante informatie en documenten die door de asielzoeker worden voorgelegd, samen met informatie

die toelaat te bepalen of de asielzoeker aan vervolging of ernstige schade is blootgesteld of blootgesteld

zou kunnen worden; c) de individuele status en de persoonlijke situatie van de asielzoeker, met inbegrip

van factoren zoals zijn verleden, geslacht en leeftijd, teneinde te beoordelen of de daden waaraan hij

werd blootgesteld of dreigt te worden blootgesteld, zouden kunnen worden beschouwd als een

vervolging of ernstige schade, rekening houdend met de persoonlijke situatie van de asielzoeker »;

Krachtens artikelen 197, 198 et 199 van de Handbook on Procedures, zijn onjuiste verklaringen niet op

zich een voldoende reden om de status te weigeren en heeft de interviewer de verantwoordelijkheid om

deze verklaringen in het licht van de omstandigheden van elk dossier te interpreteren.

In casu, begaat het CGVS een manifeste appreciatiefout door telkens de meest nadelige interpretatie

voor verzoeker te weerhouden (Raad van state, arrest 104.820 van 18 maart 2002).

 Artikel 52/2 §2 

Volgens het artikel 52/2 §2 :”De Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen beslist

voor alle andere zaken en binnen de vijftien dagen nadat de minister of zijn gemachtigde ter kennis

gebracht heeft dat België verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag, of de

vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus al dan niet moet toegekend worden aan de

vreemdeling”.

Op 26 mei 2014 heeft de minister of zijn gemachtigde de CGVS ter kennis gebracht dat België

verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag.

De CGVS had een termijn van vijftien dagen om een beslissing te nemen.

In tegenstrijdigheid met het artikel 52/2 §2 heeft de CGVS deze termijn niet geëerbiedigd. Inderdaad

heeft de CGVS een beslissing op 13 juni 2014 genomen.

 Tegenstrijdigheden 

Ten eerste zegt het CGVS dat er enkele belangrijke tegenstrijdigheden zijn.

Het artikel 17 §2 van het KB van 11 juli 2003 heeft betrekking op het afleggen van tegenstrijdige

verklaringen indien deze door de dossierbehandelaar worden vastgesteld. In casu, zijn er

tegenstrijdigheden die enerzijds werden vastgesteld tussen de verklaringen van Meneer afgelegd bij de

Dienst Vreemdelingenzaken en de verklaringen afgelegd tijdens het gehoor bij het CGVS. Anderzijds

werden er ook meerdere tegenstrijdigheden vastgesteld binnen het gehoor bij het CGVS.

Het artikel 17 §2 moet van toepassing zijn.

De dossierbehandelaar stelde het afleggen van tegenstrijdige verklaringen vast gedurende het gehoor

bij het CGVS. De dossierbehandelaar diende Meneer hierop in de loop van het gehoor te wijzen en zijn

reactie te noteren. Door dit niet gedaan te hebben heeft Meneer de tegenstrijdigheden niet kunnen

uitleggen. Nochtans zegt het CGVS dat de geloofwaardigheid van zijn asielrelaas op fundamentele wijze

ondermijnd wordt door tegenstrijdigheden. Maar de dossierbehandelaar gaf de kans niet om de

tegenstrijdigheden uit te leggen.

Uw Raad heeft al beoordeeld dat de confrontatie verplicht was : “ Considérant que le maintien des mots

“en principe” à l’article 17§2 de l’arrêté précité ne peut, à peine d’aboutir à transformer la règle en un

simple souhait quant au comportement attendu de l’agent chargé de l’audition, être interprété que

comme instituant l’obligation de faire remarquer ses contradictions au demandeur d’asile et de noter sa

réaction, tout en admettant que cette règle peut supporter des exceptions ; que si l’agent est ainsi

autorisé, exceptionnellement, à se dispenser de faire remarquer les contradictions et de prendre note

des réactions, une telle exception doit être justifiée ; qu’aucun justification n’est, en l’espèce, invoquée

par la partie adverse ; que le moyen est sérieux » (Arrest n° 128. 427 van 23 februari 2004 van de Raad

van State)
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Volgens vaste rechtspraak: “les contradictions et incohérences relevées par l’autorité compétente

doivent être d’une importance telle qu’elles ne sont pas raisonnablement explicables et qu’elles justifient

la certitude que le demandeur d’asile n’a pas la qualité de réfugié » (Conseil d’Etat, 21 février 2002, nr.

103.869). In casu, weigerde het CGVS de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus

onder andere omwille van de tegenstrijdigheden. Als de tegenstrijdigheden zo belangrijk waren moest

de dossierbehandelaar Meneer opnieuw oproepen.

Door dit niet gedaan te hebben miskent de beslissing het artikel 17§2 van het Koninklijk Besluit, het

rechtsbeginsel van het recht op verdediging en op tegenspraak en het rechtsbeginsel van “Audi alteram

partem”.

 Subsidiaire beschermingsstatus 

Het CGVS baseert zich op een rapport van het UNHCR van 6/8/13 om zijn beslissing te nemen.

Volgens dit rapport moeten verschillende elementen in rekening genomen worden om de gevolgen van

het conflict op de bevolking te evalueren : “ In the context of the conflict in Afghanistan, relevant

considerations to determine whether the consequences of violence for civilians are sufficiently serious to

meet the threshold of persecution include the number of civilian casualties and the number of security

incidents, as well as the existence of serious violations of international humanitarian law which constitute

threats to life or freedom or other serious harm. Such considerations are not, however, limited to the

direct impact of the violence, but also encompass the consequences of violence that are more long-term

and indirect, including the impact of the conflict on the human rights situation and the extent to which the

conflict impedes the ability of the State to protect human rights. In the context of the conflict in

Afghanistan, relevant factors in this respect are:

(i) the control over civilian populations by anti-government elements (AGEs), including through the

imposition of parallel justice structures and the meting out of illegal punishments, as well as by means of

threats and intimidation of civilians, restrictions on freedom of movement, and the use of extortion and

illegal taxation;

(ii) forced recruitment;

(iii) the impact of violence and insecurity on the humanitarian situation as manifested by food insecurity,

poverty and the destruction of livelihoods;

(iv) increasing levels of organized crime and the ability of warlords and corrupt government officials to

operate with impunity in government-controlled areas;

(v) systematic constraints on access to education or basic health care as a result of insecurity; and

(vi) systematic constraints on participation in public life, including in particular for women”.

(HCR/EG/AFG/13/01, p. 30).

Ten eerste heeft het CGVS alleen twee elementen in rekening genomen : het aantal burgerslachtoffers

en het aantal veiligheidsincidenten. Het zijn belangrijke indicatoren maar zijn deze twee elementen niet

voldoende om de gevolgen van het conflict op de bevolking te evalueren. De tegenpartij heeft geen

rekening gehouden met het geheel van het rapport.

Ten tweede beweert het CGVS, op basis van het Cedoca, dat het aantal burgerslachtoffers in Kabul

bijzonder laag ligt. Maar we kunnen in het Cedoca “COI Focus - Afghanistan. Veilligheidssituatie Kabul-

Stad van 30 april 2014” lezen dat veel burgerslachtoffers niet gerekend worden. Inderdaad volgens dit

verslag: «organisaties melden tevens dat methodologische beperkingen verhinderen een exhaustieve

weergave van het conflict te presenteren. Een voorbeeld hiervan is het onderscheid tussen burgers en

strijdende partijen. Indien mannelijke slachtoffers gevonden worden die een strijdbare leeftijd hebben,

zonder de bestiging dat het om strijders gaat, worden ze niet altijd bij de burgerslachtoffers gerekend »

(p.5). Het CGVS kan niet zeggen dat deze laatste maanden het aantal burgerslachtoffers is gedaald

terwijl de gegevens op basis van welke het CGVS de beslissing heeft genomen niet precies zijn.

In deze CEDOCA kunnen we lezen dat er wel sprake is van een gewapend conflict : “het internationale

Rode Kruis beschouwt het conflict in Afghanistan als een gewapend conflict. Meer concreet maakt ICRC

een onderscheid tussen enerzijds “combat zones” in meer dan de helft van het land en anderzijds

asymmetrische aanvallen in de rest van het land. UNAMA en UNHCR beschouwen het conflict in

Afghanistan als een intern gewapend conflict tussen enerzijds de regering van Afghanisttan en haar

partners en anderzijds de AGE’s “(p.7) ; “VN actoren in Afghanistan voorspellen volgens UNCHR een

intensifiëring van het conflict, indien er geen vredeoplossing wordt gevonden. UNAMA maakte in juli

2013 al de observatie dat de dynamiek van de transitie de ruimte vergrootte voor gevechten tussen Pro-

Government Forces en AGE’s. Deze toenamen in grondgevechten zorgde volgens UNAMA voor een

spectaculaire toename in het aantal slachtoffers, zowel onder de strijdende partijen als onder burgers”

(p.11) ; “UNAMA registreerde in de eerste zes maanden van 2013 14 doden en 23 gewonden onder

burgers die het slachtoffer waren van ALP acties. Het merendeel van deze burgerslachtoffers vielen bij

mensenrechtenschendingen vanwege de ALP. Het betreft hoofdzakelijk, moord, marteling, verkrachting,
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dreigementen, intimidatie, gedwongen arbeid, afpersing, illegale taxatie en het bezetten van woningen

“(p.18); “complexe aanslagen in Kabul worden vaak toegeschreven aan het zogenaamde Kabul Attack

Netwokrd, een netwerk van strijders van het Haqqani-netwerk, de Taliban, Al-Qaeda, de Hezb-i,

Islami/Gulbudin hekmatyar en Lashkar-e Taiba , onder leiding van twee Haqqani commandanten :

Dawood en Taj Mir Jawad” (p.22) .

Volgens het CGVS zijn de burgers geen doelwit voor de opstandelingen in Kabul. Nochtans kunnen we

lezen dat het aantal slachtoffers op het niveau van 2011 komt terug : In de eerste zes maanden van

2013 vielen er volgens UNAMA 3.852 burgerslachtoffers, 1.319 doden en 2.533 gewonden. In

vergelijking met de eerste helft van 2012 zijn er in 2013 14% meer doden gevallen, 28% meer

gewonden. In totaal vielen er 23% meer burgerslachtoffers dan in 2012. Voor de eerste acht maanden

van 2013 bedroeg de toenamen van het aantal slachtoffers nog 16%. Age zijn verantwoordelijk voor 74

percent van deze slachtoffers. De meeste slachtoffers van IED’s, zelfmoordaanslagen of rechtstreekse

confrontaties kunnen beschouwd worden als slachtoffers van willekeurig geweld. (p.24-25);

samenvattend kunnen we stellen dat de daling van het aantal burgerslachtoffers in 2012 niet is

bestendigd. Voorts blijft er de verschuiving is van slachtoffers van veralgemeend geweld naar

doelgerichte moorden, al sluit het ene het andere niet uit. Anderzijds is de daling van het netto aantal

slachtoffers ten aanzien van het aantal incidenten stopgezet en ziet 2012 opnieuw een stijging (p.27).

De stijging van de burgerslachtoffers wordt ook door een rapport van UNAMA van juli 2013 bevestigd.

Dit laatste rapport toont de zware verzwaring van het conflict en de druk die sterker en sterker wordt en

uitgeoefend wordt door de verschillende gewapende groepering over het dagelijks leven van de

inwoners : “Overall, the main factors driving the escalation in deaths and injuries to Afghan civilians in

the first half of 2013 were an increase in the indiscriminate use of IEDs by Anti-Government Elements,

and suicide and/or complex attacks25 in areas populated or frequented by civilians, including civilian

Government offices. UNAMA also documented increased civilian casualties attributed to Anti-

Government Elements including targeted killings, attacks against civilian Government workers,

abductions and killings, and high levels of threats and intimidation.

Changing political and security dynamics in the first six months of 2013 impeded protection of civilians

and restricted access to human rights. The stepped-up transition of security responsibilities from

international attacks by Anti-Government Elements on Afghan National Security Forces mainly at

checkpoints, on strategic highways, in some areas that had been transitioned and in districts bordering

neighboring countries. These efforts by Anti-Government Elements to assert territorial influence in

contested areas led to increased ground engagement between Anti-Government Elements and Pro-

Government Forces, particularly Afghan forces with civilians increasingly being killed or injured in the

crossfire or by improvised explosive devices planted by Anti-Government Elements.

Security gaps and struggles between armed groups and powerbrokers for influence over territory and

political actors also gave rise to increased security incidents such as armed clashes and targeted killings

that often led to civilian casualties. (UNAMA MYR July 2013; p. 2);

Civilians again increasingly bore the brunt of the armed conflict in Afghanistan in early 2013. Civilians

particularly in conflict-affected areas experienced the grim reality of rising civilian deaths and injuries

coupled with pervasive violence which threatened the lives, livelihood and wellbeing of thousands of

Afghans. More armed groups, roads blocked by checkpoints or lined with IEDs, increased harassment

and intimidation and not enough protection from Afghan National Security Forces in some areas led to

increasing harm to civilians. (UNAMA MYR July 2013; p. 8-9) ;

Anti-Government Elements continued to deliberately kill, injure, threaten and intimidate civilians with

impunity. The increasing reliance of Anti-Government Elements on the indiscriminate use of IEDs,

together with a rise in deliberate targeting of civilians highlights the urgent need for Anti Government

Elements to take concrete and immediate action to stop attacking Afghan civilians.(UNAMA MYR July

2013; p. 9) ;

Anti-Government Elements also used killings of civilians as a tool to terrorize and intimidate the civilian

population in parts of Afghanistan. UNAMA documented multiple examples of Anti-Government

Elements deliberately killing civilians to punish them for supporting the Government, with the killings

intended to serve as a warning to others.

(…)

In addition to the prohibition of killing of civilians, international humanitarian law explicitly prohibits acts

or threats of violence in which the primary purpose is to spread terror among the civilian population.

(UNAMA MYR July 2013; p. 21);

Parallel judicial structures were documented in many regions of Afghanistan, primarily in areas

effectively controlled by Anti-Government Elements.(UNAMA documented such punishments in all

regions of Afghanistan except for the central highlands.) In some instances, parallel judicial structures

were imposed on communities by force through physical removal of suspects, implementation of

decisions, threats, intimidation and harassment. In other instances however, communities appeared to
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use these structures rather than official legal mechanisms and referred cases to the parallel ‘court.’

(UNAMA MYR July 2013; p. 22);

Communities in different areas of Afghanistan reported that experiencing harassment, intimidation and

threats on a daily basis spread fear and terror among the civilian population, and increased their

perceptions of insecurity. UNAMA observed that motives for such actions were varied and could include

securing community compliance through fear and terror, and by extension expanding control over an

area as well as ensuring financial and sustenance support to armed groups. In some instances,

motivations may have been localized and reflected the policy of a certain commander of group.

Many incidents of threats, intimidations and harassment were documented in areas fully or partially

controlled by Anti-Government Elements. For example, in districts under partial control of Anti-

Government Elements in Jawzjan province, communities reported that these groups were trying to

expand control through terrorizing and harassing communities. Community members reported that the

Taliban publically killed people to intimidate others and warn them against possible dissent. Following

one such public killing in 2012, the Taliban increased their campaign of harassment and extortion of

money and produce from communities. Community leaders told UNAMA they did not report the majority

of harassment, threats and intimidation to the Government for fear of being punished by Anti-

Government Elements. (UNAMA MYR July 2013; p. 27-28).

We kunnen niet zeggen dat Kabul een veilige stad is terwijl twee aanslagen per maand plaatsvinden.

Des te meer benadrukt het rapport de stijging van de incidenten deze laatste tijd : « Volgens de laatste

cijfers die door het Afghanistan NGO Safety Office (ANSO) werden gepubliceerd ligt het aantal

veiligheidsincidenten in de provincie Kabul betrekkelijk hoog » (p.5).

De informatie van het UNHCR weerlegt ook de beslissing van de tegenpartij. Het UNHCR benadrukt het

feit dat burgers ook door de aanslagen getroffen worden : “(…) the nature of the conflict has changed as

AGEs have changed the focus of their attacks from the IMF to Afghan targets.43 AGE attacks have

shown a significant increase in targeted killings of local civilian leaders and a general campaign of

intimidation aimed at controlling communities in rural areas”.(HCR/EG/AFG/13/01, p. 13-14).

De veiligheid van de burgers is ook gedaald omwille van de snelle toename van de gewapende

groepering: « The proliferation of local militias and armed groups, both pro- and anti-government,

particularly in the north, northeast and central highland regions, had a further negative impact on the

security situation for civilians. The presence or re-emergence of armed groups was reported frequently

to result in reduced protection for civilians and increased human rights abuses. In the north and

northeast regions in particular, the “blurring of lines” between government and non-government affiliation

of armed groups, resulting from the widespread recruitment of armed group members into the ranks of

the Afghan Local Police (ALP), was reported to contribute to unchecked proliferation of abusive

practices and reduced protection for civilians. Civilians were also reported to be increasingly caught in

the line of fire between pro-government armed groups and AGEs”. (HCR/EG/AFG/13/01, p. 14)

Volgens de informatie van het UNHCR wordt de hoofdstad Kabul helemaal niet door het geweld

bespaard en kan niet als een veilige plaats voor de burgers beschouwd worden : “(…) the conflict, which

had previously been concentrated in the south and east, has come to affect most parts of the country,

including most notably the north, but also provinces that had previously been considered as the most

stable in the country, such as Panjsher province. Similarly, while AGEs continue to carry out high-profile

attacks in Kabul, the violence is not limited to Kabul or more generally to urban centres; the Afghanistan

Analysts Network notes that “much, and often extremely violent, insurgent activity is going on in the rural

areas with relatively little coverage.”(HCR/EG/AFG/13/01, p. 14).

Burgers werden nog kort geleden in Kabul gedood :

- « Selon eux, trois femmes, quatre enfants et le conducteur de leur véhicule ont péri dans ce

bombardement aérien visant des combattants taliban. Le véhicule a été pris pour cible alors que le

conducteur avait accepté de faire monter à bord les taliban, ont dit ces responsables. La mort de civils

dans des bombardements aériens constitue une importante source de tensions entre le président

afghan Hamid Karzaï et ses soutiens internationaux » Bron : 8/09/2013, http://fr.news.yahoo.com/des-

civils-afghans-tu%C3%A9s-dans-une-frappe-lotan-095838369.html.

- « Le 10 septembre 2013, en fin d’après-midi, les équipes médicales de l’hôpital militaire de l’aéroport

international de Kaboul (Rôle 3 KAIA) ont déclenché le plan MASCAL (mass casualties) suite à

l’explosion d’un IED (improvised explosive device) au passage d’un bus faisant plusieurs victimes civiles

» Bron : 25/09/2013, http://www.defense.gouv.fr/sante/a-la-une/une-2013/prise-en-charge-de-6-blesses-

civils-afghans-par-l-hopital-militaire-de-kaboul

- Une attaque perpétrée mardi 2 juillet au matin à Kaboul par des kamikazes contre une société de

transport étrangère travaillant avec l'ISAF, la force de l'OTAN en Afghanistan, a fait au moins sept morts

et plusieurs blessés, a indiqué la police de la ville. "Quatre gardes népalais, un garde afghan et deux

civil afghans" ont été tués, selon le chef de la police, précisant que tous les assaillants avaient
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également péri. Bron : 2/07/2013, http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2013/07/02/une-attaque-

kamikaze-a-kaboul-contre-une-entreprise-etrangere-fait-plusieurs-morts_3440089_3216.html

- « Huit civils afghans ont trouvé la mort et 37 personnes ont été blessées. Il s’agit du premier attentat-

suicide à Kaboul depuis le 9 mars » Bron : 16/05/2013,

http://www.liberation.fr/monde/2013/05/16/attentat-suicide-contre-un-convoi-militaire-etranger-a-kaboul-

en-afghanistan_903303

Het UNHCR is ook van oordeel dat de landen die door een gewapend conflict getroffen worden geen

veilig plaats is om zich te hervestigen : “Le demandeur doit pouvoir trouver la sûreté et la sécurité et être

à l’abri de tout danger et de menace à son intégrité physique. Cette situation doit être durable et non

illusoire ou imprévisible. Dans la plupart des cas, les pays en proie à un conflit armé ne constitueront

pas un lieu sûr de réinstallation interne, en particulier au vu de l’instabilité des lignes de front qui

peuvent soudainement provoquer l’insécurité dans une zone jusque-là considérée comme sûre. (…) »

(HCR/GIP/03/04, p. 6-8).

Het CGVS heeft helemaal niet gehouden met de onvoorspelbaarheid van het conflict:

« The security situation in Afghanistan remainsunpredictable, withcivilianscontinuing to bear the brunt of

the conflict. The Center for Strategic and International Studies has noted that, “There are few prospects

of anything approaching local security in much of Afghanistan until long after 2014 – barring some

‘peace’ arrangement that gives insurgents de facto control over high threat areas”. (HCR/EG/AFG/13/01,

p. 13) ;The 12 provinces with the highest incident totals in 2012 (more than 640 incidents) were

Helmand, Kandahar and Uruzgan (southern region), Ghazni, Paktika and Khost (southeastern region),

Nangarhar and Kunar (eastern region), Herat and Farah (western region), and Kabul and Wardak

(central region). ANSO noted that the southern, southeastern and eastern region formed an increasingly

contiguous battle space. The UN similarly noted that in the three-month period of August-October 2012,

70 per cent of all security incidents occurred in the south and east of the country. Despite the overall

decrease in the number of security incidents in 2012 compared to 2011, the provinces of Kandahar,

Kunar, Nangarhar, Logar and Wardak saw notably higher security incident levels than in 2011.

(HCR/EG/AFG/13/01, p. 18)

Het CGVS heeft ook geen rekening gehouden met de controle de facto uitgevoerd door elementen die

tegen de regering zijn: « The UN Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) reports that Afghans in

rural communities perceive AGEs to be exercising de facto control over areas in many regions of

Afghanistan; in some areas, such AGE control of territory was reported to have increased in the course

of 2012. Afghan communities remark that in many districts the ANSF presence focuses primarily on

protecting district centres. This allows AGEs to assume effective control of communities in other areas of

the district, or to harass and intimidate local residents into supporting them. UNAMA noted a prevalence

of human rights abuses in areas with limited ANSF presence controlled or partially controlled by

AGEs”.(HCR/EG/AFG/13/01, p. 10).

Bovendien, volgens het UNHCR, verhindert de aanwezigheid van de regering in sommige zones van het

land helemaal niet ernstige misbruiken van de macht : « Human rights violations on the part of the State

and its agents reportedly occur routinely, particularly in areas of the country where government

presence and rule of law institutions are weak or dysfunctional. In government-controlled areas,

warlords aligned with the Government are reportedly able to abuse human rights with impunity.

Conversely, in areas where the Government has limited presence and control, AGEs reportedly abuse

human rights with impunity; the large number of attacks by AGEs limited the capability of the central

Government to protect human rights in many districts, especially in the south” (HCR/EG/AFG/13/01, p.

19).

Het UNAMA meldt ook deze misbruiken van de macht in Afghanistan: « UNAMA documented the vast

majority of human rights violations by ALP in the northeastern region. As documented in previous

reports, during this reporting period, UNAMA continued to document incidents of ALP carrying out acts

of murder, torture, rape, threats, intimidation, harassment, forced labor, extortion and illegal taxation

(forcing community to pay ushar190). UNAMA also documented instances of ALP occupying residential

homes, and a widespread practice of ALP members extorting illegal taxes from communities. Consistent

extortion of taxes was reported in some provinces of the northeast and north regions”(UNAMA MYR July

2013; pp. 50-51).

Tenslotte, heeft het CGVS in zijn beslissing helemaal geen rekening gehouden met de gevolgen van

een repatriëring in Afghanistan voor Meneer. Het gewapend conflict in Afghanistan heeft gevolgen met

de mogelijkheid van een hervestiging voor de terugkeerders. Het UNHCR is van mening dat een

Afghaan afgewezen verzoeker bescherming moet krijgen als zijn land onveilig is : « UNHCR has

continued to extend its protection or assistance activities to individuals whom it considers “of concern”,

but who do not fall into any of the above population categories. These activities were based on

humanitarian or other special grounds, and included former refugees who were assisted to integrate

locally, or asylum-seekers rejected by States, but whom UNHCR deemed to be in need of humanitarian
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assistance. The number of people in this category was 1.3 million by year-end, of whom two-thirds were

Afghans. These were former refugees who had returned to Afghanistan prior 2012, but who had been

unable to reintegrate due to the difficult economic situation, the lack of comprehensive reintegration

measures, and poor security. Many of these individuals thus continued to benefit from UNHCR’s

assistance”. (UNHCR, Global Trends 2012, Displacement, the New 21st Century Challenge, 9 juin 2013,

p. 30, http://www.unhcr.org/51bacb0f9.html) ;

More than 40 per cent of returnees have been unable to reintegrate into their home communities,

resulting in significant secondary displacement, mostly to urban areas. In total, up to 60 per cent of

returnees are experiencing difficulties in rebuilding their lives in Afghanistan. Estimates suggest that a

quarter of urban IDPs are returning refugees ending up in secondary displacement. Obstacles to return

for both IDPs and returning refugees include on-going insecurity in their home areas; loss of livelihoods;

lack of access to health care and education; and challenges in reclaiming land and property

(HCR/EG/AFG/13/01, p. 28).

Omwille van het public karakter van deze verslagen moet de tegenpartij rekening houden met de

verslagen. Ze kunnen niet afgewezen worden zonder de effectiviteit van de procedure te treffen :

« 103. Or, la Cour insiste sur le fait que, compte tenu de l’importance qu’elle attache à l’article 3 et de la

nature irréversible du dommage susceptible d’être causé en cas de réalisation du risque de mauvais

traitement, il appartient aux autorités nationales de se montrer aussi rigoureuses que possible et de

procéder à un examen attentif des griefs tirés de l’article 3 sans quoi les recours perdent de leur

effectivité (M.S.S., précité, § 388, dd, précité, § 121). Un tel examen doit permettre d’écarter tout doute,

aussi légitime soit-il, quant au caractère mal-fondé d’une demande de protection et, ce, quelle que soit

l’étendue des compétences de l’autorité chargée du contrôle.

104. Or, la démarche opérée en l’espèce qui a consisté tant pour le CGRA que le CCE à écarter des

documents, qui étaient au coeur de la demande de protection, en les jugeant non probants, sans vérifier

préalablement leur authenticité, alors qu’il eut été aisé de le faire auprès du HCR, ne peut être

considérée comme l’examen attentif et rigoureux attendu des autorités nationales au sens de l’article 13

de la Convention et ne procède pas d’une protection effective contre tout traitement contraire à l’article 3

de la Convention.

105. Il résulte de ce qui précède que les autorités internes n’ont pas examiné conformément aux

exigences de l’article 13 le bien-fondé des griefs que les requérants faisaient valoir de manière

défendable sous l’angle de l’article 3. Partant, il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de

la Convention ».

Om te besluiten, moest het CGVS rekening houden met alle elementen om zijn beslissing te nemen.

Deze elementen worden niet in rekening genomen. De evaluatie van de actuele veiligheidssituatie werd

niet goed bestudeerd. Er bestaat wel een heel groot risico voor burgers in de hoofdstad in Kabul en bij

geval van een terugkeer in Afghanistan.

 Besluit 

Verzoeker volhardt dan ook in zijn standpunt dat hij als vluchteling dient te worden erkend in de zin van

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet en in ondergeschikte orde, de subsidiaire bescherming toegekend

moet worden in de zin van artikel 48/4 van Vreemdelingenwet.

In een zulke context, dient het uiteindelijk doeleinde van de asielprocedure niet uit het oog verloren te

worden, en indien het relaas samenhangend en verzoeker in grote lijnen geloofwaardig beschouwd kan

worden, hem het statuut erkend te worden of in subsidiaire orde de subsidiaire bescherming toegekend

te worden.

Verzoeker was werkelijk in staat om een heel doorleefd relaas te geven.

In elk geval, bepaalt de Handbook on Procedure, paragraaf 203 dat : « En appliquant ces dispositions,

le principe du bénéfice du doute devrait être accordé dans le cas d’un demandeur d’asile généralement

crédible. Les exigences de preuve doivent être appliquées de manière équilibrée, avec la souplesse

nécessaire pour tenir compte du caractère spécifique des demandeurs d’asile qui (du fait des

circonstances de leur fuite) sont souvent incapables de satisfaire aux normes de preuve habituelles ».

Uw Raad verwijst trouwens regelmatig naar dit beginsel in haar arresten om te besluiten tot de

geloofwaardigheid van een relaas (vb. CCE, n° 28 972 du 23 juin 2009 ; RVV, nr. 18.937 du 20

novembre 2008, RVV nr. 27.489 van 19 mei 2009).”

2.2. In fine van zijn verzoekschrift vraagt verzoeker in hoofdorde de bestreden beslissing te vernietigen,

in subsidiaire orde hem te erkennen als vluchteling en in nog meer ondergeschikte orde, hem de

beschermingsstatus toe te kennen.

2.3. Als bijlage bij zijn verzoekschrift voegt verzoeker ‘nieuwe documenten’.
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2.4. In zoverre verzoeker meent dat artikel 52/2, §2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de

vreemdelingenwet) geschonden is, daar de minister of zijn gemachtigde de commissaris-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen op 26 mei 2014 ter kennis bracht dat België verantwoordelijk is voor

de behandeling van zijn asielaanvraag, daar de commissaris-generaal een termijn van vijftien dagen

had om een beslissing te nemen en hij deze termijn niet geëerbiedigd heeft daar hij een beslissing nam

op 13 juni 2014, wijst de Raad er op dat de in artikel 52/2, § 2 van de vreemdelingenwet opgenomen

termijn een louter indicatieve ordetermijn betreft (Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december

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

vreemdelingen, Parl. St. Kamer 2005- 2006, nr. 2478/001, 103). De wet verbindt aan het overschrijden

van deze termijn geen sanctie en er zijn geen wettelijke bepalingen of beginselen die de Raad toelaten

een vreemdeling als vluchteling te erkennen of de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen omdat

zijn asielaanvraag niet binnen een bepaalde termijn werd afgehandeld.

2.5. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker zelf.

Zoals iedere 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 hij moet de

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

Handbook and Guidelines on procedures and criteria for determining refugee status, reissued Geneva,

december 2011, nr. 205). De verklaringen van de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs

zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze plausibel, 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. In het relaas mogen geen

hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante

bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124). Het voordeel van de twijfel kan slechts

worden toegestaan als alle elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de

geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (RvS 7 oktober 2008, nr. 186.868; UNHCR, a.w., nr.

204). Het is de taak van de asielzoeker om de verschillende elementen van zijn relaas toe te lichten en

alle nodige elementen voor de beoordeling van de asielaanvraag aan te reiken. Het is de taak van de

asielinstanties om in het licht van de verklaringen van de betrokkene en van de concrete

omstandigheden van de zaak te onderzoeken of er sprake is van een gegronde vrees voor vervolging in

de zin van artikel 1, A (2) van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen,

ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna: het

vluchtelingenverdrag) en artikel 48/3 van de vreemdelingenwet of dat de betrokkene een reëel risico op

ernstige schade loopt in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Twijfels over bepaalde

aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging

of een reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te

toetsen. Het moet gaan om die elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden,

maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

De Raad wijst er ook op dat het louter aanhalen van een vrees voor vervolging of voor het lijden van

ernstige schade op zich niet volstaat om te kunnen besluiten dat deze vrees reëel is. Deze vrees dient

immers ook getoetst te worden aan enkele objectieve vaststellingen en verzoeker dient in dit verband de

vrees concreet aannemelijk te maken. De vrees moet met andere woorden niet alleen subjectief bij hem

aanwezig zijn maar moet ook kunnen worden geobjectiveerd (RvS 22 april 2003, nr. 118.506; zie ook:

P.H. KOOIJMANS, Internationaal publiekrecht in vogelvlucht, Kluwer, Deventer, 2000, 354).

2.6. De verwerende partij acht het relaas van verzoeker niet geloofwaardig. Haar vaststellingen zijn

pertinent, omdat ze betrekking hebben op de kern van het asielrelaas, en vinden steun in de stukken

van het dossier. Het komt derhalve aan verzoeker toe om ze met concrete argumenten in een ander

daglicht te stellen.

2.6.1. In zoverre verzoeker betreffende de tegenstrijdigheden wijst op artikel 17, §2 van het koninklijk

besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna: het KB van 11 juli 2003) en meent dat de

dossierbehandelaar tegenstrijdigheden vaststelde gedurende het gehoor bij het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: het CGVS) en hem hierop diende te wijzen in

de loop van het gehoor en zijn reactie diende te noteren, dat door dit niet te doen, hij de
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tegenstrijdigheden niet heeft kunnen uitleggen, dat het CGVS nochtans zegt dat de geloofwaardigheid

van zijn asielrelaas op fundamentele wijze ondermijnd wordt door deze tegenstrijdigheden, waarbij hij

ook verwijst naar rechtspraak van de Raad en de Raad van State en meent dat als de

tegenstrijdigheden zo belangrijk waren, de dossierbehandelaar hem opnieuw moet oproepen, dat door

dit niet te doen de dossierbehandelaar artikel 17, §2 van voornoemd KB, het recht op verdediging en op

tegenspraak en het rechtsbeginsel ‘Audi alteram partem’ schendt, wijst de Raad er vooreerst op dat de

procedure voor de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een administratieve en

geen jurisdictionele procedure is. De rechten van verdediging zijn niet onverkort van toepassing op

beslissingen die worden genomen in het kader van de vreemdelingenwet (RvS 2 februari 2007, nr.

167.415 van; RvS 12 september 2001, nr. 98.827), zodat bij het nemen van de bestreden beslissing, die

een bestuurlijk karakter heeft, geen verplichting bestaat tot het houden van een tegensprekelijk debat.

Verzoeker kan bijgevolg niet dienstig voorhouden dat zijn rechten van verdediging geschonden werden.

Waar verzoeker stelt dat artikel 17, §2 van het KB van 11 juli 2003 werd geschonden, dient vooreerst te

worden opgemerkt dat voornoemd artikel gewijzigd werd door artikel 15 van het koninklijk besluit tot

regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen van 18 augustus 2010. Het nieuwe artikel 17, §2 heeft dezelfde

strekking en luidt als volgt: “Indien de ambtenaar tijdens het gehoor vaststelt dat de asielzoeker

tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd in vergelijking met de eerder door hem gedane verklaringen,

dient hij de asielzoeker hierop in de loop van het gehoor te wijzen en zijn reactie daarop te noteren.” De

toelichting bij het koninklijk besluit van 18 augustus 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11

juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen stelt: “Het feit de asielzoeker te moeten confronteren met bepaalde

tegenstrijdigheden betekent niet dat deze laatste opnieuw moet worden opgeroepen voor een nieuw

gehoor. Dit artikel belet de commissaris-generaal overigens niet om een beslissing te nemen op grond

van een tegenstrijdigheid waarmee de asielzoeker niet geconfronteerd werd.” (Verslag aan de Koning,

B.S. 3 september 2010, p. 56347). De Raad merkt bovendien op dat verzoeker de gelegenheid heeft om

bij de Raad de nodige toelichting te verstrekken met betrekking tot door het Commissariaat-generaal

aangehaalde tegenstrijdigheden. Echter stelt de Raad vast dat verzoeker nalaat dit te doen.

Voorgaande argumenten, die een louter theoretische uiteenzetting betreffen, zijn niet van die aard om

de verschillende motieven van de bestreden beslissing te weerleggen. Verzoeker dient hiervoor

concrete argumenten aan te brengen, alwaar hij in gebreke blijft.

Betreffende de verwijzing naar arresten van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen wijst de Raad

erop dat in deze continentale rechtstraditie arresten geen precedentswaarde hebben. Elke

asielaanvraag wordt immers individueel onderzocht op zijn eigen merites.

2.6.2. In zoverre verzoeker er op wijst dat hij bovendien nieuwe stukken heeft toegevoegd die zijn relaas

bewijzen, wijst de Raad er vooreerst op dat verzoeker een stukkenbundel neerlegt, die hij benoemd in

zijn inventaris als ‘nieuwe stukken’, zonder verdere duiding en waarover hij ook in zijn verzoekschrift

geen verdere toelichting geeft, noch betreffende de inhoud van deze stukken, noch betreffende de wijze

waarop deze stukken zijn asielrelaas dienen te onderbouwen. Voorts stelt de Raad vast dat alle stukken

kopieën betreffen. Aan gemakkelijk door knip- en plakwerk te fabriceren fotokopieën kan echter geen

bewijswaarde worden verleend (RvS 25 juni 2004, nr. 133.135). Enkele van de door verzoeker

neergelegde stukken worden verder ook niet vergezeld van een voor eensluidend verklaarde vertaling,

zodat deze conform artikel 8 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de

rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet in overweging worden genomen.

Bovendien wijst de Raad erop dat documenten slechts beschikken over een ondersteunende

bewijswaarde, namelijk in die mate dat zij vergezeld worden door geloofwaardige verklaringen, wat in

casu niet het geval is, zoals blijkt uit de motieven van de bestreden beslissing, die geenszins door

verzoeker met concrete argumenten worden betwist, zoals blijkt uit onderhavig arrest.

2.6.3. Waar verzoeker artikel 27 van het KB van 11 juli 2003 citeert en meent dat de commissaris-

generaal dit artikel niet correct heeft toegepast, dient vooreerst te worden opgemerkt dat het KB van 11

juli 2003 gewijzigd werd door het koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging

voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen van 18 augustus 2010. Het

nieuwe artikel 27 heeft dezelfde strekking en luidt als volgt:

"De Commissaris-generaal beoordeelt de asielaanvraag op individuele, objectieve en onpartijdige wijze

en houdt rekening met de volgende elementen:
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a) alle relevante feiten in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing

inzake de asielaanvraag wordt genomen, met inbegrip van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen

van het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast;

b) de door de asielzoeker afgelegde verklaring en overgelegde documenten, samen met informatie over

de vraag of de asielzoeker aan vervolging of ernstige schade is blootgesteld of blootgesteld zou kunnen

worden;

c) de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker, waartoe factoren behoren

zoals achtergrond, geslacht en leeftijd, teneinde te beoordelen of op basis van de persoonlijke

omstandigheden van de asielzoeker, de daden waaraan hij blootgesteld is of blootgesteld zou kunnen

worden, met vervolging of ernstige schade, overeenkomen;

d) de vraag of de asielzoeker, sedert hij zijn land van herkomst heeft verlaten, al dan niet activiteiten

heeft uitgeoefend, die hem zouden kunnen blootstellen aan vervolging of ernstige schade indien hij naar

zijn land van herkomst zou terugkeren."

Verzoeker maakt op generlei wijze aannemelijk dat zijn asielaanvraag niet op individuele, objectieve en

onpartijdige wijze werd beoordeeld, rekening houdende met alle elementen van de zaak, of dat de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen geen rekening zou hebben gehouden met

enig feit of gegeven dat de bestreden beslissing in een ander daglicht zou kunnen stellen. Een

schending van artikel 27 van hoger aangehaald koninklijk besluit wordt niet aangetoond door de loutere

stelling dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen dit artikel niet correct

heeft toegepast.

2.6.4. Waar verzoeker een aantal passages weergeeft uit de proceduregids van UNHCR en stelt dat

onjuiste verklaringen niet op zich een voldoende reden zijn om de status te weigeren, dat de interviewer

de verantwoordelijkheid heeft om deze verklaringen in het licht van de omstandigheden van elk dossier

te interpreteren, dat hij in staat is om een heel doorleefd relaas te brengen, alsook waar hij verwijst naar

arresten van de Raad evenals stelt dat het uiteindelijke doel van de asielprocedure niet uit het oog mag

verloren worden en dat indien het relaas samenhangend is en hij in grote lijnen geloofwaardig

beschouwd kan worden, hem het statuut van vluchteling of in subsidiaire orde, de subsidiaire

bescherming moet worden toegekend, om in essentie aldus aan te tonen dat de bewijslast die op de

asielzoeker rust niet te strikt dient te worden geïnterpreteerd, wijst de Raad er opnieuw op dat de

bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag in beginsel rust op de kandidaat-vluchteling

zelf en dat het de taak is van de asielzoeker om de verschillende elementen van zijn relaas toe te lichten

en alle nodige elementen voor de beoordeling van de asielaanvraag aan te reiken. Het is de taak van de

asielinstanties om in het licht van de verklaringen van de betrokkene en van de concrete

omstandigheden van de zaak te onderzoeken of er sprake is van een gegronde vrees voor vervolging in

de zin van artikel 1, A (2) van het vluchtelingenverdrag en artikel 48/3 van de vreemdelingenwet of dat

de betrokkene een reëel risico op ernstige schade loopt in de zin van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet. Het voordeel van de twijfel kan tenslotte slechts worden toegekend indien, na

onderzoek van alle elementen, de overtuiging bestaat dat de afgelegde verklaringen geloofwaardig zijn

(RvS 21 oktober 2003, nr. 124.438), wat in casu, zoals blijkt uit de bestreden beslissing waarvan de

motieven niet met valabele argumenten worden weerlegd, niet het geval is. Twijfels over bepaalde

aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging

of een reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te

toetsen. Het moet gaan om die elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

De Raad stelt echter vast dat er van twijfel geen sprake is daar terecht geoordeeld wordt dat aan

verzoekers naar voren gebrachte vluchtmotieven geen geloof kan worden gehecht. Wanneer zoals in

casu geen geloof kan worden gehecht aan het naar voren gebracht asielrelaas en verzoeker deze niet

kan herstellen, dient aldus geen diepe analyse over het gegrond karakter van verzoekers vrees te

geschieden en is er geen reden om dit aan artikel 1, A (2) van het vluchtelingenverdrag te toetsen.

Ten overvloede wijst de Raad er op dat de proceduregids van UNHCR, hoewel deze waardevolle

aanwijzingen bevat voor het vaststellen van de vluchtelingenstatus overeenkomstig artikel 1 van het

vluchtelingenverdrag, geen afdwingbare rechtsregels bevat (zie ook RvS 9 juni 2005, nr. 145.732),

zodat verzoeker zich er niet op kan steunen om tot de onwettigheid van de bestreden beslissing te

besluiten.

2.6.5. In zoverre verzoeker meent dat de commissaris-generaal een manifeste appreciatiefout begaat

door telkens de meest nadelige interpretatie te weerhouden, stelt de Raad vooreerst vast dat verzoeker

zich beperkt tot een blote bewering, zonder in concreto aan te geven van welke verklaringen de

commissaris-generaal de voor verzoeker meest nadelige interpretatie heeft weerhouden in zijn

beslissing. Overigens wijst de Raad er op dat de commissaris-generaal in deze beschikt over een
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discretionaire bevoegdheid om te oordelen of verzoekers verklaringen voldoende zijn om zijn

voorgehouden afkomst, herkomst en vervolging geloofwaardig en aannemelijk te maken. Hij houdt

hierbij rekening met zowel de correcte, de foute, de vage als de ontwijkende antwoorden en houdt bij

deze analyse rekening met het specifieke profiel van de asielzoeker. De commissaris-generaal is verder

niet verplicht om alle aangebrachte feiten te controleren, zo dit al mogelijk zou zijn. De bewijslast ligt in

de eerste plaats bij de asielzoeker (RvS 3 september 2004, nr. 134.545).

2.7. De Raad stelt vast dat het CGVS verzoeker de vluchtelingenstatus en de subsidiaire

beschermingsstatus in toepassing van artikel 48/4, §2, a) en b) van de vreemdelingenwet weigerde,

aangezien er geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers asielrelaas. De door de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen gedane vaststellingen vinden allen steun in het

administratief dossier en worden door verzoeker niet met valabele argumenten betwist. Deze

vaststellingen zijn pertinent en worden door de Raad overgenomen.

2.8. Gelet op wat voorafgaat maakt verzoeker niet aannemelijk dat hij gegronde redenen heeft om te

vrezen voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin of dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan

te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet.

2.9. De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat

verzoeker een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit het

ongeloofwaardige asielrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, §2, c) 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.

2.10. De Raad oordeelt dat de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de

vreemdelingenwet in hoofde van verzoeker moet beoordeeld worden ten aanzien van de hoofdstad

Kabul, gezien zijn verklaringen met betrekking tot zijn herkomst uit Afghanistan en waar blijkens de

informatie gevoegd aan het administratief dossier (COI Focus “AFGHANISTAN - Veiligheidssituatie

Kabul-stad” van 30 april 2014) voor burgers 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 de hoofdstad Kabul geen reëel

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

De Raad is van oordeel dat er actueel geen sprake is van een uitzonderlijke situatie waarbij de mate van

het willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict in de hoofdstad Kabul dermate hoog

is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat verzoeker louter door zijn aanwezigheid

aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging zoals bedoeld door artikel 48/4, §2, c) van de

vreemdelingenwet.

2.11. De Raad stelt vast dat de commissaris-generaal ter gelegenheid van zijn bestreden beslissing

dienaangaande terecht opmerkte dat ‘Naast de toekenning van een beschermingsstatus aan Afghanen

met een risicoprofiel kan een Afghaanse asielzoeker ook een subsidiaire beschermingsstatus toegekend

worden wanneer de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict in het land

van herkomst dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat een burger die

terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomende geval, naar het betrokken gebied louter door zijn

aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van

de vreemdelingenwet. 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 6 augustus 2013 in rekening genomen. Het rapport geeft aan dat het aantal

burgerslachtoffers op het gehele Afghaanse grondgebied sinds de tweede helft van 2012 gestegen is.
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Verder wordt vastgesteld dat het aantal veiligheidsincidenten van 2011 tot 2012 weliswaar gedaald is,

maar dat er sinds begin 2013 sprake is van een stijging in het aantal incidenten veroorzaakt door AGE’s.

Daartegenover bevestigt het rapport nog steeds het bestaan van regionale verschillen in de

veiligheidssituatie in Afghanistan, en maakt melding van een uitbreiding van het conflict naar het

noorden van het land. Nergens in deze UNHCR richtlijnen wordt evenwel 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 ernstig 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 van veralgemeend,

willekeurig geweld: (i) het aantal burgers die het slachtoffer zijn van willekeurig geweld, waaronder

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

en (iii) het aantal personen die omwille van het conflict ontheemd werden. 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 dat 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 is. 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 stad Kabul te worden beoordeeld.

Uit een analyse van de veiligheidssituatie door CEDOCA blijkt dat er in de hoofdstad Kabul

complexe zelfmoordaanslagen voorkomen, doch geen “open combat” gevoerd wordt. Naast

deze zelfmoordaanslagen is de veiligheid in Kabul betrekkelijk goed. De stad is stevig in handen van

de regering. De stad kende in de onderzochte periode gemiddeld minder dan twee aanslagen per

maand. Al deze aanslagen kaderen binnen het patroon dat zich de laatste jaren gevestigd heeft in de

stad Kabul, met name complexe aanslagen die gericht zijn tegen “high profile” doelwitten waarbij de

internationale aanwezigheid en Afghaanse autoriteiten worden geviseerd. Hoewel de aanslagen

gebeuren zonder rekening te houden met mogelijke “collateral damage” onder burgers, is het duidelijk

dat Afghaanse burgers geen doelwit zijn voor de opstandelingen in Kabul. Daar het geweld voor het

overgrote deel gericht is op overheidsgebouwen, gebouwen van de Afghaanse veiligheidsdiensten en

plaatsen met een internationale diplomatieke, militaire, humanitaire, supranationale of andere

aanwezigheid, ligt het aantal burgerslachtoffers in Kabul bijzonder laag. De impact van de hierboven

beschreven aanslagen is verder niet van dien aard dat het inwoners van (een bepaald deel van) de stad

dwingt hun woonplaats te verlaten. Het geweld in de hoofdstad Kabul is niet aanhoudend en eerder

gelokaliseerd van aard; de impact ervan op het leven van de gewone Afghaanse burger is eerder

beperkt.

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 hoofdstad 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 in de hoofdstad Kabul aldus geen

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

De UNHCR Eligibility Guidelines van 6 augustus 2013 doen geen afbreuk aan de conclusie van

het Commissariaat-generaal, die werd gemaakt na een analyse en afweging van alle elementen in

de beschikbare landeninformatie. In het rapport wordt enkel vermeld dat er in de stad Kabul nog

steeds “high-profile attacks” plaatsvinden, alsook dat er complexe aanslagen gepleegd worden op

specifieke doelwitten. U bracht bovendien geen informatie aan waaruit het tegendeel zou blijken.”
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2.11.1. Door de commissaris-generaal werd aldus rekening gehouden met het rapport UNHCR

“Eligibility Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from

Afghanistan” van 6 augustus 2013. Verzoeker kan dan ook niet dienstig voorhouden dat het CGVS

alleen twee elementen in rekening heeft genomen, zijnde het aantal burgerslachtoffers en het aantal

veiligheidsincidenten en dat hij geen rekening gehouden heeft met het geheel van het rapport, daar uit

bovenstaande motivering duidelijk blijkt dat het CGVS ook motiveerde betreffende het aantal personen

die omwille van het conflict ontheemd werden. De verwerende partij motiveert desbetreffende immers

“De impact van de hierboven beschreven aanslagen is verder niet van dien aard dat het inwoners van

(een bepaald deel van) de stad dwingt hun woonplaats te verlaten.”.

In zoverre verzoeker verwijst naar pagina 30 van voornoemd rapport in het kader van de beoordeling

van de subsidiaire bescherming op grond van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet, merkt de

Raad op dat verzoeker slechts enkele zinnen uit de tekst op pagina 29 en 30 van het voornoemd rapport

citeert. Wanneer gelezen in zijn geheel is het duidelijk dat de aangegeven relevante overwegingen op

pagina 30 van het voornoemd rapport niet opgegeven worden als objectieve elementen die in rekening

moeten worden genomen bij het beoordelen van de veiligheidssituatie in gebieden waar er sprake is van

een actief conflict om te bepalen of er sprake is van veralgemeend, willekeurig geweld. Laatstgenoemde

elementen worden, zoals blijkt uit bovenstaande motivering van de bestreden beslissing, wel in rekening

genomen bij de beoordeling van de veiligheidssituatie door de commissaris-generaal.

2.11.2. De door verzoeker in het verzoekschrift vernoemde informatie vermag geen ander licht te

werpen op de hiervoor vermelde beoordeling, te meer daar de door verzoeker bijgebrachte informatie

mee in rekening werd gebracht bij het beoordelen van de veiligheidssituatie in de hoofdstad Kabul,

zodat verzoeker niet dienstig kan aanvoeren dat met deze elementen geen rekening gehouden werd of

dat de rapporten, waarnaar verwezen wordt, omwille van het publiek karakter niet kunnen afgewezen

worden zonder de effectiviteit van de procedure te treffen. Immers blijkt uit de rapporten waarop de

commissaris-generaal en de Raad zich baseren om de veiligheidssituatie in de hoofdstad Kabul te

beoordelen dat de Mid-Year Reports van UNAMA werden gebruikt en dat daarenboven de UNHCR-

guidelines van augustus 2013 onder meer op het voormelde rapport van UNAMA gebaseerd is.

Uit de door verzoekers vernoemde persartikelen en rapporten kan geenszins blijken dat de actuele

situatie in de hoofdstad Kabul 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 zouden lopen op ernstige schade in de zin van voornoemd artikel.

Er wordt weliswaar melding gemaakt van diverse veiligheidsincidenten en aanslagen waarbij ook

burgerslachtoffers vielen doch hieruit blijkt geen situatie van “open combat”, noch wordt melding

gemaakt van hevige en voortdurende of onderbroken gevechten tussen opstandelingen enerzijds en de

overheidstroepen anderzijds. Met de loutere stelling dat niet kan gezegd worden dat Kabul een veilige

stad is terwijl er twee aanslagen per maand plaatsvinden, weerlegt verzoeker voorgaande vaststelling

niet.

2.11.3. In zoverre verzoeker, onder verwijzing naar de cijfers van ANSO, wijst op de stijging van de

incidenten de laatste tijd, wijst de Raad er op dat de zinsnede waarnaar verzoeker verwijst betrekking

heeft op de provincie Kabul en bijgevolg geen afbreuk doet aan specifieke vaststellingen omtrent de

hoofdstad Kabul.

2.11.4. De zinsneden die verzoeker citeert uit het voormelde COI rapport bevestigen dat burgers het

slachtoffer kunnen worden van aanslagen, maar verzoeker toont hiermee niet aan dat er in de hoofdstad

Kabul een situatie van willekeurig geweld in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet

heerst. Het door verzoeker geciteerde COI rapport betreffende de beschrijving van het conflict, het

UNAMA rapport en de UNHCR rapporten hebben betrekking op de situatie in Afghanistan in het

algemeen en doen bijgevolg geen afbreuk aan de specifieke vaststellingen omtrent de hoofdstad Kabul.

Ook waar verzoeker meent dat volgens de informatie van UNHCR Kabul niet als een veilige plaats kan

worden beschouwd en ter zake een passage citeert waaruit blijkt dat er in Kabul high profile aanvallen

plaatsvinden, bevestigt verzoeker de informatie van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen, doch toont hij niet aan dat er in de hoofdstad Kabul een situatie van willekeurig geweld

in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet heerst. Ook met het louter citeren van het

voorbehoud in de in het administratief dossier gevoegde COI Focus toont verzoeker niet aan dat er in de

hoofdstad Kabul een situatie van “open combat” heerst of dat er hevige en voortdurende of onderbroken

gevechten zijn tussen opstandelingen enerzijds en overheidstroepen anderzijds.
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2.11.5. Gelet op de vaststelling dat, hoewel er melding wordt gemaakt van diverse aanslagen waarbij

ook burgerslachtoffers vielen, geen situatie van “open combat” blijkt en dat niet blijkt dat er in de

hoofdstad Kabul, aanhoudend gevochten wordt en dat anti-regeringselementen er permanent aanwezig

zijn, kan verzoeker verder niet dienstig aanvoeren, om aan te tonen dat hij wel degelijk een reëel risico

loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet, dat de controle de

facto uitgevoerd wordt door elementen die tegen de regering zijn en dat de aanwezigheid van de

regering in sommige zones geen ernstige misbruiken van de macht verhindert.

2.11.6. In zoverre verzoeker wijst op de onvoorspelbaarheid van het conflict, beperkt hij zich tot

speculaties over de toekomst. Dit volstaat niet om voorgaande vaststellingen betreffende de

veiligheidssituatie in de hoofdstad Kabul te weerleggen. Overigens brengt verzoeker geen concrete

informatie bij waaruit kan blijken dat de informatie gevoegd aan het administratief dossier niet correct

zou zijn.

2.11.7. In zoverre verzoeker aanvoert dat het UNHCR van oordeel is dat landen die door een gewapend

conflict getroffen worden geen veilige plaats zijn om zich te hervestigen en dat het gewapend conflict in

Afghanistan gevolgen heeft met de mogelijkheid van een hervestiging voor de terugkeerders, kan hij

dergelijke argumentatie niet dienstig voeren, daar noch de commissaris-generaal noch de Raad oordeelt

dat verzoeker over een intern vestigingsalternatief beschikt, doch wel dat de subsidiaire bescherming

dient beoordeeld te worden ten aanzien van verzoekers regio van herkomst, zijnde de hoofdstad Kabul.

2.12. De Raad is van oordeel dat er actueel geen sprake is van een uitzonderlijke situatie waarbij de

mate van het willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict in de hoofdstad Kabul

dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat verzoeker louter door zijn

aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging zoals bedoeld door artikel 48/4,

§2, c) van de vreemdelingenwet.

In hoofde van verzoeker kan derhalve geen reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin van

het voormelde artikel 48/4 in aanmerking worden genomen.

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

van de artikelen 1, A, (2) van het vluchtelingenverdrag en 48/3 van de vreemdelingenwet, of een reëel

risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, in aanmerking worden

genomen.

De aangevoerde middelen zijn ongegrond.

2.14. Waar verzoeker vraagt om de bestreden beslissing te vernietigen, wijst de Raad erop dat hij

slechts de bevoegdheid heeft de beslissingen 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 beslissingen

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.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijftien juli tweeduizend veertien door:

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN N. VERMANDER


