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nr. 41 495 van 9 april 2010

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 22 januari 2010

heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van 21 december 2009.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 23 februari 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 maart 2010.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat K. VAN BELLINGEN

verschijnt voor de verzoekende partij, en van attaché E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende

partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

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

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

binnengekomen op 3 januari 2009 en heeft zich dezelfde dag vluchteling verklaard.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoekster op 17

februari 2009 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoekster werd gehoord op 8 mei 2009.

1.3. Op 10 juni 2009 nam de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

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

Op 23 juli 2009 ging de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen over tot intrekking

van deze beslissing.
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1.4. Op 21 december 2009 nam de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een

nieuwe beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus. Deze beslissing werd op 22 december 2009 aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te bezitten. Uw familie is afkomstig uit Paghman, maar u

bent zelf in Khairkhana (Kabul) geboren en opgegroeid. U bent Tadjiekse van origine. Enkele jaren

geleden werd uw zus op haar dertiende uitgehuwelijkt, nadat uw vader haar als prijs had ingezet bij een

gokspel dat hij verloor. Zij werd verplicht te huwen met een man die vele jaren ouder was en pleegde

uiteindelijk zelfmoord. Uw vader wilde dat u zou huwen met S.(…) H.(…), de zoon van de tante van uw

vader. U was echter tegen dit huwelijk gekant aangezien S.(…) H.(…) een oude man was en bovendien

verslaafd was aan drugs en gokken. Uit vrees voor dit huwelijk ging u naar uw tante in Mazar-e-Sharif.

Zij was daar werkzaam voor RASA, een Afghaanse vrouwenorganisatie. Ze was de verantwoordelijke

voor het kantoor in Mazar-e-Sharif, maar kwam soms naar Kabul. Uiteindelijk keerde u na een drietal

maanden terug naar Kabul. U keerde niet terug naar huis, maar vroeg er hulp aan S.(…) M.(…) (O.V.

nr. 6.369.193), die u had leren kennen toen u Engelse les volgde. Op 7 november 2006 traden jullie in

het huwelijk. S.(…) is afkomstig uit Helmand, maar woonde al lang in Kabul. Een groot deel van zijn

familie woont nog steeds in Helmand. Een week na jullie huwelijk verhuisde u naar Helmand en trok u in

bij de familie van S.(…) die in het dorp Deh Baba woonde. Voor uw vertrek naar Helmand werd u

voorgesteld aan de directeur van RASA in Kabul, omdat u zich graag wilde inzetten voor

vrouwenrechten in Helmand. Er was geen geld beschikbaar om als betaalde kracht in Helmand te

werken, maar u werd wel gevraagd om na te gaan of het mogelijk was om er activiteiten te beginnen. In

Helmand ging u werken in het ziekenhuis van uw schoonfamilie, de Dawar-kliniek. Na enige tijd begon u

met sensibilisatie-activiteiten van de vrouwen daar. U legde hen uit dat onderwijs belangrijk is. Jullie

voerden discussies over het leven en u leerde hen het Dari-alfabet. Gezien u zelf het Pashtou niet

voldoende beheerste, tolkte uw schoonmoeder soms. Op 20 december 2008 vernam u via E.(…), de

oom van uw echtgenoot, dat u was bedreigd omwille van deze activiteiten en dat u zo snel mogelijk de

regio diende te verlaten. Jullie vluchtten onmiddellijk naar Pakistan, waar jullie in Islamabad aan boord

van een vliegtuig gingen. Op 3 januari 2009 kwamen jullie in België aan. Nog diezelfde dag dienden

jullie een asielaanvraag in.

Ter ondersteuning van uw asielaanvraag legde u uw taskara en huwelijksakte voor.

B. Motivering

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

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

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

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

een dergelijk risico loopt, zal in principe de vluchtelingenstatus worden toegekend. In casu dient echter

na grondig individueel onderzoek van uw asielaanvraag te worden vastgesteld dat u doorheen uw

verklaringen een vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of inzake het voorkomen

van een reëel risico op het lijden van ernstige schade in uwen hoofde zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming niet aannemelijk heeft gemaakt. Ongeloofwaardige en bedenkelijke

verklaringen ondermijnen immers de geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Allereerst maakte u niet aannemelijk werkelijk in Helmand te hebben verbleven. Doorheen

uw verklaringen bleek uw kennis over deze regio uiterst oppervlakkig, zodat geen geloof kan

worden gehecht aan uw verklaringen daar van eind 2006/begin 2007 tot december 2008 te hebben

verbleven.

Zo zegde u dat Deh Baba tussen twee districten lag, maar herinnerde u zich de namen van

deze districten niet (CGVS, p. 3). Uit de verklaringen van uw echtgenoot blijkt dat dit dorp zich in het

district Kajaki bevindt en in de buurt van Musa Qala. Het is opmerkelijk dat u zich deze namen niet

meer herinnerde indien u hier werkelijk een vrij lange periode heeft gewoond. Toen u werd gevraagd

naar uw kennis over een grote dam in deze regio (de Kajaki-dam) bleek u hierover zo goed als niets te

weten (CGVS, p. 6), terwijl deze dam van groot strategisch belang is in deze regio. U bleek bovendien

niet te weten dat er een rivier door Helmand (en Kajaki) stroomt (CGVS, p. 6). U kon verder niet

preciseren welke clans binnen de Pashtoun in Helmand wonen (CGVS, p. 6). De tribale structuur heeft

evenwel veel invloed op het dagelijkse leven in deze regio, zodat toch mag worden verwacht dat u hier

meer uitleg over kan geven indien u er werkelijk bijna twee jaar zou hebben verbleven en heeft

deelgenomen aan het maatschappelijke leven.
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Gevraagd naar de naam van gouverneurs in Helmand bleek u deze evenmin te kennen (CGVS, p. 4

en 6). Verder had u geen idee van de naam van de lokale mullah (CGVS, p. 6). U wist dat hij met

meerdere vrouwen was getrouwd en dat hij meerdere kinderen heeft, maar zijn naam is u onbekend. U

stelde voorts dat hij Pashtoun is, maar bleek ook wat hem betreft geen idee te hebben tot welke clan

binnen de Pashtoun hij behoorde (CGVS, p. 6). U bleek evenmin enige uitleg te kunnen geven over

mogelijke banden die hij had met de taliban of andere mensen (CGVS, p. 7). U bleek al evenmin namen

te kunnen noemen van andere mullah's in de regio, noch van dorpshoofden in de buurt van uw dorp

(CGVS, p. 6). Gevraagd naar personen die betrokken waren bij de taliban, bleef u het antwoord

eveneens schuldig (CGVS, p. 6). Ook dit is opmerkelijk, gezien de sterke aanwezigheid van de Taliban

in deze regio. Uw verschoningsgrond steeds binnen te zijn geweest en de kliniek waar u werkte nooit te

hebben verlaten (CGVS, p. 3), is niet afdoende. In alle redelijkheid kan worden verwacht dat een vrouw

die sensibilisatie-activiteiten uitvoert en er een organisatie wilde oprichten om vrouwen te

ondersteunen (CGVS, p. 4), op de hoogte is van enkele essentiële gegevens over de regio waarin ze

deze activiteiten uitvoert.

Daarenboven dient te worden opgemerkt dat uw echtgenoot evenmin aannemelijk heeft gemaakt

van Kabul naar Helmand te zijn teruggekeerd en daar nog meer dan een jaar te hebben verbleven.

In het licht van voorgaande verklaringen kan dan ook geen geloof worden gehecht aan uw verblijf

in Helmand. Bijgevolg kan evenmin geloof worden gehecht aan de problemen die u daar zou

hebben gekend. Deze appreciatie wordt bevestigd door enkele ongeloofwaardige verklaringen omtrent

uw activiteiten in Helmand. Zo beweerde u les te hebben gegeven aan Pashtou-vrouwen, maar bleek

u deze taal zelf niet te beheersen. Meer nog, u verklaarde de taal niet te willen spreken (CGVS, p. 2).

De enkele verklaring dat uw schoonmoeder soms tolkte, is geen weinig geloofwaardig (CGVS, p. 5).

Andere bedenkelijke verklaringen ondermijnen bovendien de geloofwaardigheid van uw asielrelaas. Zo

is het uiterst bevreemdend dat u niet op spontane wijze kon verduidelijken wanneer jullie zijn

gehuwd volgens de Afghaanse kalender. Gevraagd naar uw huwelijksdatum beweerde u op 7 november

2006 te zijn gehuwd. U had er geen idee van welke datum dit is volgens de Afghaanse kalender, waarna

u stelde dat deze datum op de Dienst Vreemdelingenzaken voor u werd omgezet naar 27 djedi 1385

(CGVS, p. 2 en 3). 7 november 2006 komt echter overeen met 16 aqrab 1385. De discrepantie in deze

data is opmerkelijk, net zoals uw verklaring dat u deze datum leerde kennen tijdens het invullen van

de vragenlijst op de DVZ. Dit geldt des te meer aangezien de huwelijksakte wel degelijk de

Afghaanse datum vermeldt. Daarenboven dient te worden opgemerkt dat u tijdens het invullen van de

vragenlijst in het geheel niet vermeld heeft dat u tegen de wil van uw vader met S.(…) bent gehuwd en

dat u eigenlijk met uw vaders neef, S.(…) H.(…), had moeten huwen. Dit hiaat in uw eerdere

verklaringen roept verwondering op. Het feit dat uw echtgenoot in het geheel de naam van deze

persoon, noch de familieband tussen u en hem bleek te kennen (CGVS, p. 6), zet de bovendien

geloofwaardigheid van uw verklaringen hieromtrent verder op de helling.

Ook in hoofde van uw echtgenoot werd een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus genomen, omwille van ongeloofwaardige verklaringen.

Gezien voorgaande vaststellingen kan dan ook geen geloof worden gehecht aan de door u

aangehaalde problemen in Kabul.

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

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

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

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

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

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

Afghaan toegekend.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Afghaanse asielzoekers op basis van de vrees voor ernstige en willekeurige schade in het kader van het
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gewapend conflict op individuele gronden moeten beoordeeld worden, dit in het licht van de bewijzen

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

de plaats van herkomst.

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

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

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

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

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

de meeste acties en gevechtshandelingen van antiregeringselementen en de Afghaanse en

internationale troepen plaats. Uit de analyse blijkt dat in bepaalde regio’s in Afghanistan er permanente

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

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

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

regio’s afkomstig zijn de subsidiaire beschermingsstatus toegekend.

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

de veiligheidssituatie in de stad Kabul te worden beoordeeld.

Uit research van CEDOCA blijkt dat er door de grote internationale aanwezigheid in Kabul

voldoende verslaggeving over de veiligheidssituatie in de hoofdstad Kabul bestaat en dat de

veiligheidssituatie niet significant is gewijzigd sinds het UNHCR advies van oktober 2008. (zie

bijgevoegd antwoorddocument “Veiligheidssituatie in Afghanistan en in de stad Kabul” dd. 19 november

2009). U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel zou blijken.

In de hoofdstad Kabul worden aanvallen uitgevoerd door de Taliban, doch in de hoofdstad KABUL

wordt geen “open combat” gevoerd. De incidenten in de hoofdstad nemen de vorm aan

van zelfmoordaanslagen en aanvallen op high profile doelwitten in het centrum van de stad waarbij

de internationale aanwezigheid en Afghaanse autoriteiten worden geviseerd en nemen ook de vorm

aan van zelfmoordaanslagen en bermbommen tegen de Afghaanse en internationale troepen in de stad

en op de belangrijkste invalswegen. De gewone Afghaanse burgers worden bij deze aanvallen

niet geviseerd. Ook is het geweld in de hoofdstad Kabul niet aanhoudend en gelokaliseerd en is de

impact ervan op het leven van de gewone Afghaanse burger eerder beperkt.

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

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

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

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

gelokaliseerde aanslagen niet geviseerd.

De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien

hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie

gekomen dat er voor burgers in 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 door u voorgelegde taskara doet geen afbreuk aan voorgaande vaststellingen, aangezien

uw identiteit en nationaliteit in bovenstaande motivering niet worden betwist. De huwelijksakte doet

evenmin afbreuk aan voorgaande argumentatie, aangezien dit document evenmin betrekking heeft op

de door u aangehaalde persoonlijke problemen.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een eerste middel, afgeleid uit de schending van de beginselen van behoorlijk bestuur, meer

bepaald de zorgvuldigheidsverplichting, voert verzoekster aan dat in de bestreden beslissing niet wordt

aangegeven op basis van welke bronnen en literatuur geconcludeerd wordt dat er duidelijke regionale

verschillen zijn in de veiligheidssituatie in Afghanistan.

2.2. In een tweede middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, de algemene rechtsbeginselen en

beginselen van behoorlijk bestuur, onder meer de zorgvuldigheidsverplichting, de rechten van

verdediging overeenkomstig artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de
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Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli

1951, betoogt verzoekster dat het Commissariaat-generaal voorbij gaat aan het gegeven dat zij het

ziekenhuis waar ze werkzaam was praktisch niet verliet omwille van de sterke druk van de Taliban in

deze regio. Verzoekster stelt dat zij weigerde een burka te dragen en zich alzo blootstelde aan

problemen waardoor zij praktisch niet buiten het ziekenhuis kwam. Zij meent dat het dan ook perfect

normaal is dat zij wel algemene info kon geven over de regio doch niet in detail kon treden met

betrekking tot namen. Voorts verwijt verzoekster de Commissaris-generaal geen onderzoek te hebben

gedaan naar de vrouwenbeweging en de houding van de Taliban ten overstaan van dergelijke projecten

voor de sensibilisering van vrouwen omtrent hun rechten. Betreffende de vaststellingen in de bestreden

beslissing over haar huwelijk, wijst verzoekster erop dat de authenticiteit van haar huwelijksakte niet

wordt betwist en voert zij aan dat zij kampt met ernstige epilepsie (per dag minstens één aanval)

waardoor zij qua herinnering soms problemen kent. Verzoekster benadrukt dat zij naar België kwam

omwille van de problemen die zij kreeg tengevolge van haar activiteiten en niet omdat zij tegen haar wil

diende te huwen met een familielid langs vaders kant aangezien zij inmiddels met S.M. gehuwd was.

2.3. In een derde middel, afgeleid uit de schending van artikel 6 EVRM, voert verzoekster aan dat zij

noch door de Dienst Vreemdelingenzaken, noch door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen geïnformeerd werd over de mogelijkheid tot bijstand van een advocaat gedurende het

interview op het Commissariaat-generaal. Verzoekster verwijst naar rechtspraak van het Europees Hof

voor de Rechten van de Mens waaruit blijkt dat de toegang tot een raadsman mogelijk moet zijn vanaf

de start van de asielprocedure. Voor verzoekster was deze bijstand er niet, noch werd zij ervan op de

hoogte gebracht dat zij dit recht had waardoor haar rechten van verdediging onherstelbaar aangetast

zijn, aldus verzoekster.

2.4. In een vierde middel, afgeleid uit de schending van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet,

benadrukt verzoekster dat haar identiteit en nationaliteit niet worden betwist. Volgens verzoekster

baseert de bestreden beslissing zich ten onrechte op het gegeven dat zij niet aantoont dat zij zou

verbleven hebben in de provincie Helmand, waar volgens de bijgebrachte informatie blijkt dat deze regio

wel degelijk conflicten kent en er een ernstig veiligheidsrisico bestaat. Verder wijst verzoekster erop dat

haar afkomst uit Kabul niet wordt betwist. Zij is van oordeel dat het niet toepassen van de subsidiaire

beschermingsstatus voor Kabul volledig tegenstrijdig is met de informatie van het Commissariaat-

generaal, in het bijzonder het verslag van het UNHCR van 6 oktober 2008, waaruit blijkt dat het

veiligheidsrisico en de conflicten zeer ernstig zijn voor Afghaanse burgers. Tot slot merkt verzoekster op

dat het antwoorddocument van het Commissariaat-generaal (p. 1) het enkel heeft over een beschrijving

van het veiligheidsrisico in Kabul voor hulpverleners en V.N.-personeel en niet voor de Afghaanse

burgers.

2.5. In de mate verzoekster aanhaalt dat in de bestreden beslissing niet wordt aangegeven op basis van

welke bronnen en literatuur geconcludeerd wordt dat er duidelijke regionale verschillen zijn in de

veiligheidssituatie in Afghanistan, wijst de Raad erop dat verzoekster in haar betoog in het vierde middel

stelt dat het niet toepassen van de subsidiaire beschermingsstatus voor Kabul volledig tegenstrijdig is

met de informatie van het Commissariaat-generaal, in het bijzonder het verslag van het UNHCR van 6

oktober 2008. Het UNHCR document “Afghanistan Security update Relating to Complementary Forms

of Protection” van oktober 2008 is het document bij uitstek dat de regionale verschillen aangeeft omdat

per provincie en per district wordt aangegeven welke gebieden al dan niet onveilig zijn en derhalve in

welke gevallen het UNHCR adviseert de subsidiaire bescherming toe te passen. Het eerste middel is

derhalve onontvankelijk.

2.6. Zo verzoekster meent dat haar rechten van verdediging onherstelbaar werden geschonden, wijst de

Raad erop dat de procedure voor de Commissaris-generaal geen jurisdictionele procedure is, maar een

administratieve procedure en de verplichting om de rechten van verdediging na te leven, behoudens

andersluidend voorschrift, enkel geldt in tuchtzaken. Op de Commissaris-generaal rust geen enkele

verplichting om te voorzien in een advocaat voor de betrokkene. In dit verband merkt de Raad nog op

dat verzoekster zelf de verantwoordelijkheid draagt wat de organisatie van haar verdediging betreft.

Indien verzoekster bij de aanvang van de asielprocedure de bijstand van een raadsman wenste, was het

haar taak om op diligente en alerte wijze haar verdediging te laten waarnemen door een raadsman van

haar keuze. Verzoekster toont derhalve niet aan dat artikel 6 EVRM geschonden werd.

2.7. 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
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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.

2.8. Blijkens verzoeksters verklaringen vreest zij vervolging vanwege de Taliban omwille van de door

haar ontwikkelde activiteiten met het oog op sensibilisering van vrouwen omtrent hun rechten.

Verzoekster discussieerde met hen over het leven, hoe ze moesten leven en leerde hen het Dari-alfabet

(gehoor, p. 5). In het verzoekschrift verklaart verzoekster uitdrukkelijk dat zij haar land van herkomst is

ontvlucht omwille van de problemen die ze kreeg tengevolge van deze activiteiten en dat het feit dat zij

tegen haar wil diende te huwen met een familielid langs vaders kant niet de reden vormt van haar vlucht

naar België.

2.9. Na lezing van het administratief dossier is de Raad van oordeel dat verzoekster er allerminst in

slaagt een gegronde vrees voor vervolging vanwege de Taliban aannemelijk te maken. De Raad acht

het immers niet plausibel dat verzoekster in Deh Baba, Helmand, sensibilisatieactiviteiten zou hebben

ontplooid, waarbij zij onder meer les gaf aan Pashtou-vrouwen, en zij er zelfs een organisatie wilde

oprichten om vrouwen te ondersteunen (gehoor, p. 4) en dit terwijl zij de taal niet beheerst. Meer nog, zij

verklaarde tijdens haar gehoor dat zij het Pashtou niet leuk vindt en zij de taal niet wil spreken (gehoor,

p. 2). Het is de Raad dan ook niet duidelijk op welke wijze verzoekster deze activiteiten kon ontplooien.

De enkele verklaring dat haar schoonmoeder soms tolkte, kan niet overtuigen. Zo verzoekster

verklaarde dat ze gewoon iets nuttig wilde doen voor vrouwen (gehoor, p. 5), is het de Raad overigens

niet in het minst duidelijk welk nut ongeschoolde Pashtou-vrouwen hebben bij het leren van het Dari-

alfabet. Volledigheidshalve wijst de Raad erop dat verzoekster niet het minste begin van bewijs bijbrengt

van haar bewering door te Taliban te zijn bedreigd. Volgens verzoekster zou een vriend van de oom van

haar echtgenoot, haar schoonvader op de hoogte hebben gebracht van het feit dat de Taliban van plan

was om haar uit de weg te ruimen omwille van haar vrijwilligerswerk (vragenlijst CGVS, p. 3). Haar

beweringen hieromtrent zijn derhalve louter gebaseerd op informatie van derden. Verzoekster maakt

doorheen haar verklaringen immers nergens melding van enig incident waarbij zijzelf of haar echtgenoot

rechtstreeks met de Taliban zou zijn geconfronteerd.

2.10. Met betrekking tot haar verblijf in Helmand is de Raad van oordeel dat van verzoekster geen

uitgebreide geografische kennis van de regio kan worden verwacht, rekening houdend met het feit dat

verzoekster geboren en getogen is in Khairkhana, Kabul, zij na haar huwelijk met S.M. slechts twee jaar

in Deh Baba, Helmand heeft verbleven – waarvan één jaar in afwezigheid van haar echtgenoot, die in

Kabul verbleef teneinde zijn studies af te ronden – en zij bovendien het Pashtou niet beheerst. Om

dezelfde redenen kan evenmin worden verwacht dat zij de haar gestelde kennisvragen omtrent lokale

prominente persoonlijkheden, de tribale structuur en de Taliban probleemloos zou kunnen

beantwoorden.

Zoals verzoekster terecht opmerkt in haar verzoekschrift, blijkt uit de informatie gevoegd aan het

administratief dossier en meer bepaalt uit het document “Afghanistan Security Update Relating to

Complementary Forms of Protection”, waarin het UNHCR aan de hand van zeer specifieke criteria lijsten

heeft opgesteld met betrekking tot de veiligheidssituatie in Afghanistan per provincie en district, dat de

veiligheidssituatie in de hele provincie Helmand als zorgwekkend wordt beschouwd. Uit artikel 48/5, §3

van de Vreemdelingenwet volgt echter dat er geen behoefte aan bescherming is, indien er in een deel

van het land van herkomst geen reëel risico op ernstige schade bestaat, en indien van verzoekster

redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij in dat deel van het land blijft.

Uit verzoeksters verklaringen blijkt dat zij geboren en getogen is in Khairkhana, Kabul en dat zowel haar

ouders als haar zus en één van haar broers thans nog steeds in Kabul verblijven (verklaring DVZ, vraag

13 en vraag 30). Ook verzoeksters echtgenoot beschikt over familiebanden in Kabul. Verzoekster

verklaarde immers dat haar huwelijk werd voltrokken in Khairkhana, in het huis van de nicht van haar

echtgenoot (gehoor, p. 7). Verzoekster stelt Kabul te hebben verlaten om twee redenen, haar huwelijk

met M.S., waarvoor zij geen toestemming had van haar familie, en het feit dat de familie van haar

echtgenoot in Helmand woont. Verzoekster beweert haar vader en de persoon met wie zij verloofd was

voor haar huwelijk met S.M. te vrezen en om deze reden niet te kunnen terugkeren naar Kabul (gehoor,
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p. 7). Na lezing van de gehoorverslagen is de Raad echter van oordeel dat geen geloof kan worden

gehecht aan de loutere bewering dat verzoekster door haar vader zou zijn uitgehuwelijkt aan zijn neef

S.H..

Zoals reeds wordt opgemerkt in de bestreden beslissing, maakte verzoekster noch haar echtgenoot

tijdens het invullen van de vragenlijst melding van het feit dat zij tegen de wil van haar vader zou zijn

gehuwd en dat zij eigenlijk met haar vaders neef, S.H., had moeten huwen. Dit relativeert de ernst van

hun vrees dienaangaande. Ook de vaststelling dat verzoeksters echtgenoot de naam van deze persoon

niet kende, noch de familieband tussen S.H. en verzoekster kon aangeven (gehoor echtgenoot, p. 6)

wekt de nodige verbazing. Daarenboven verklaart verzoekster in haar verzoekschrift uitdrukkelijk dat de

reden van haar vlucht uit Afghanistan niet gelegen is in het feit dat zij door haar vader zou verplicht zijn

om met S.H. in het huwelijk te treden. Verder kan de door verzoekster en haar echtgenoot geschetste

gang van zaken, waarbij verzoekster naar haar tante in Mazar-e-Sharif zou zijn gevlucht om aan het

huwelijk met S.H. te ontsnappen, zij na een drietal maanden zou zijn teruggekeerd naar Kabul, zij echter

niet terugkeerde naar haar familie maar contact opnam met S.M., hem vervolgens ontmoette op de

politechnische school waar ze hem vroeg of hij klaar was om met haar te trouwen en hun huwelijk de

dag nadien reeds werd voltrokken (gehoor echtgenoot, p. 7), en dit zonder toestemming van haar vader

en zonder dat deze bij de ceremonie aanwezig was, in de Afghaanse context geenszins realistisch

worden geacht. Bovendien zijn verzoeksters verklaringen omtrent haar huwelijk niet geheel gelijklopend

met deze van haar echtgenoot. Volgens verzoeksters echtgenoot waren er immers geen familieleden

van verzoekster aanwezig tijdens het huwelijk (gehoor echtgenoot, p. 5), terwijl verzoekster verklaarde

dat haar tante wel aanwezig was (gehoor, p. 7). Gelet op het geheel van deze overwegingen kan geen

geloof worden gehecht aan de bewering dat verzoekster door haar vader verplicht zou zijn geweest in

het huwelijk te treden met S.H., noch aan de manier waarop haar huwelijk met S.M. zou zijn voltrokken.

Bijgevolg ziet de Raad geen reden waarom verzoekster niet naar Kabul zou kunnen terugkeren.

2.11. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoekster geen vrees voor vervolging in de

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

Vreemdelingenwet in aanmerking worden genomen.

2.12. Zoals blijkt uit hetgeen voorafgaat, is -voor zover enig geloof kan worden gehecht aan

verzoeksters verblijf in Helmand- zij niet afkomstig uit Helmand en verbleef zij daar slechts enige tijd bij

haar schoonfamilie, zodat, gelet op de vaststelling dat verzoekster afkomstig is uit Kabul, zoals blijkt uit

haar verklaringen, de veiligheidssituatie in de stad Kabul dient te worden beoordeeld.

Waar verzoekster in het verzoekschrift beweert dat het antwoorddocument van het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen p. 1, het enkel heeft over een beschrijving in Kabul van

het veiligheidsrisico, NIET van de Afghaanse burgers maar wel van de veiligheid van hulpverleners en

VN-personeel, gaat zij volledig voorbij aan de bladzijden 5 tot en met 8 van hetzelfde document, onder

het kopje “de veiligheidssituatie in de hoofdstad Kabul (gedetailleerd)”.

De Raad stelt vast dat de Commissaris-generaal over de veiligheidssituatie in Afghanistan in het

algemeen en Kabul in het bijzonder in de bestreden beslissing concludeerde 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 zodat er actueel voor burgers in de hoofdstad Kabul geen reëel risico bestaat op

ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet. In de hoofdstad Kabul

worden weliswaar aanvallen uitgevoerd door de Taliban maar de incidenten in de hoofdstad nemen de

vorm aan van zelfmoordaanslagen en aanvallen op high profile doelwitten in het centrum van de stad

waarbij de internationale aanwezigheid en Afghaanse autoriteiten worden geviseerd enerzijds en

zelfmoordaanslagen en bermbommen tegen de Afghaanse en internationale troepen in de stad en op de

belangrijkste invalswegen anderzijds. De gewone Afghaanse burgers worden bij deze aanvallen

niet geviseerd. Ook het UNHCR vermeldt in het document “Afghanistan Security Update Relating to

Complementary Forms of Protection” van 6 oktober 2008, waarnaar door verzoekster wordt verwezen in

haar verzoekschrift, Kabul niet als zijnde onveilig gebied, behoudens de districten Sarobi, Paghman,

Khak-e-Jabar, Musahi en Charasyab. Verzoekster brengt geen concrete informatie aan die deze

overwegingen weerlegt en toont derhalve niet aan dat zij nood heeft aan subsidiaire bescherming in de

zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet.

Ten overvloede kan nog worden opgemerkt dat verzoekster tevens beschikt over familiebanden in

Mazar-e-Sharif. Zij verklaarde er immers een drietal maanden bij haar tante te hebben verbleven om



RvV X - Pagina 8

aan haar huwelijk met S.H. te ontsnappen. Gelet op de informatie vervat in hoger genoemd document

van het UNHCR kan ervan worden uitgegaan dat er heden ook in Mazar-e-Sharif geen willekeurig

geweld heerst in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet zodat verzoekster en haar

gezin ook daar veilig zou kunnen verblijven.

Er worden geen gegronde middelen aangevoerd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen april tweeduizend en tien door:

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

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER M.-C. GOETHALS


