
RvV X - Pagina 1

nr. 50 513 van 28 oktober 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 4 juni 2010 heeft

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

18 mei 2010.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

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

Gelet op de beschikking van 7 juli 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 augustus 2010.

Gelet op de voortzetting gesteld op de terechtzitting van 27 augustus 2010.

Gelet op het schriftelijk verslag van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 13 september 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8

oktober 2010.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HENDRICKX, die loco advocaat K. HENDRICKX verschijnt

voor de verzoekende partij, en van attaché B. BETTENS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

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

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

binnengekomen op 4 augustus 2009 en heeft zich op 5 augustus 2009 vluchteling verklaard.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 25

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

voor de vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 19 februari 2010 en 21 april

2010.
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1.3. Op 18 mei 2010 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing

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

beslissing werd op 19 mei 2010 aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn van het dorp Baladeh in het

district Said Khel van de provincie Parwan. Tijdens het Talibanregime kwam uw vader te overlijden en

sindsdien werd u het leven zuur gemaakt door uw oom M. (…) A. (…) S. (…) en uw neven. Kort na de

dood van uw vader hertrouwde uw moeder met deze M. (…) A. (…) S. (…) en uw minderjarige zus werd

tegen uw zin aan een oudere man uitgehuwelijkt. U werd doorheen de jaren onderdrukt door uw oom en

neven die uit waren op het stuk land waarvan u, na de dood van uw vader, de rechtmatige eigenaar

was geworden. Een tweetal jaar voor uw vertrek uit Afghanistan werd een stuk van uw vinger door één

van uw neven afgekapt. Een jaar voor uw vertrek tenslotte, werd u met een smoes weggeleid door uw

neven en werd er een poging ondernomen u te verdrinken in de rivier. Twee lokale burgers snelden u

echter te hulp en uw neven vluchtten daarop weg. Na dit incident bereidde u uw vertrek uit Afghanistan

voor. Op 25 jauza 1388 (15 juni 2009 volgens de Gregoriaanse kalender) verliet u Afghanistan en na

doortochten via onder meer Iran en Turkije vroeg u in België asiel aan op 5 augustus 2009.

Ter staving van uw asielrelaas en identiteit legt u een Taskara (Afghaanse identiteitskaart) voor en

een bevestigingsbrief van de dorpsouderen. Dit alles werd u door uw oom Z. (…) opgezonden in

een enveloppe die u eveneens voorlegt. Bij een eventuele terugkeer vreest u door uw neven vermoord

te worden.

B. Motivering

Er dient na het gehoor door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

te worden vastgesteld dat u de hoedanigheid van Vluchteling niet kan worden verleend en dat u

evenmin in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming.

Immers, er dient te worden vastgesteld dat u geen feiten of elementen hebt aangehaald waaruit

zou kunnen blijken dat u Said Khel verlaten hebt vanuit een gegronde vrees voor vervolging, om

redenen van ras, nationaliteit, religie, politieke overtuiging of het behoren tot een sociale groep, zoals

bepaald in de Vluchtelingenconventie van Genève of dat u alsnog, bij een eventuele terugkeer, een

dergelijke vrees dient te hebben. U verklaarde meermaals Afghanistan verlaten te hebben als gevolg

van eigendomsproblemen met familieleden. Sinds de dood van uw vader is uw oom M. (…) A. (…) S.

(…) erop uit de grond te bezitten die oorspronkelijk aan uw vader toebehoorde. Ten gevolge hiervan

vreest u voor uw leven. Deze problemen situeren zich geheel in de gemeenrechtelijke sfeer en hebben

aldus geen uitstaans met de criteria van de Vluchtelingenconventie. Bijgevolg kan u de status van

vluchteling niet worden toegekend.

Evenmin komt u in aanmerking voor toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus zoals bepaald

bij artikel 48/4 § 2, b van de gecoördineerde Vreemdelingenwet. Op basis van uw verklaringen op

het Commissariaat-generaal werd immers vastgesteld dat er geen zwaarwegende gronden zijn om aan

te nemen dat u bij een eventuele terugkeer het risico loopt op foltering, onmenselijke of

vernederende behandeling of bestraffing zoals bepaald bij artikel 48/4 § 2, b van de

gecoördineerde Vreemdelingenwet.

Vooreerst werd vastgesteld dat u geen enkel bewijs of document voorlegt dat enigszins verwijst

naar een twist over grondbezit. Noch over het bezit van het ouderlijke huis, dat aan de basis lag van de

ruzie, noch met betrekking tot het bezit en de verkoop van de grond in Wazirabad die uiteindelijk diende

om uw vertrek te financieren, kunt u uw verklaringen staven met enig tastbaar bewijs.

Verder haalde u twee gebeurtenissen aan die zich in het recente verleden hebben voorgedaan

en waarop uw vrees bij terugkeer is gebaseerd. U hebt het echter weinig aannemelijk gemaakt dat

beide incidenten zich daadwerkelijk hebben voorgedaan. Een tweetal jaar geleden werd uw vinger

afgehakt door uw neef M. (…), één van de zonen van M. (…) A. (…) S. (…), zo zegt u. Hoewel het letsel

aan uw vinger duidelijk zichtbaar is, legt u wederom geen documenten voor die de oorzaak van dit letsel

of de behandeling ervan zouden kunnen staven. Nochtans werd u hiervoor, zo verklaart u zelf, een

nacht in het ziekenhuis in Charakar opgenomen voor behandeling (CGVS, 19/02/2010, p. 5).

Ook aan de vermeende moordpoging kan weinig of geen geloof worden gehecht. U verklaarde aan

het Commissariaat-generaal dat het incident een jaar voor uw vertrek heeft plaatsgevonden

(CGVS, 21/04/2010, p. 6). Ter staving van uw asielrelaas legde u echter een brief voor die onder meer

door het districtshoofd is ondertekend en waaruit na vertaling blijkt dat erin wordt verklaard dat het

incident heeft plaatsgevonden op 12 hamal 1388 (1 april 2009), d.i. slechts twee en een halve maand
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voor uw vertrek op 15 juni 2009. Dat u zo’n zwaarwichtig incident dat recent zou hebben

plaatsgevonden en voor u persoonlijk doorslaggevend was om Afghanistan te verlaten, verkeerd situeert

in de tijd tast de geloofwaardigheid van uw gebrachte relaas in hoge mate aan. Indien dit incident

niettemin een jaar voor uw vertrek zou hebben plaatsgevonden, dan hebt u in elk geval geen elementen

naar voren gebracht die erop wijzen dat u in het jaar voor uw vertrek nog werd bedreigd in de zin van

artikel 48/4 § 2, b van de gecoördineerde Vreemdelingenwet, wat dan weer de ernst van uw vrees in het

gedrang brengt.

Uit bovenstaande opmerkingen dient te worden besloten dat u niet in aanmerking voor toekenning

van de subsidiaire beschermingsstatus zoals bepaald bij artikel 48/4 § 2, b van de

gecoördineerde Vreemdelingenwet.

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

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

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

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

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

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

Afghaan toegekend.

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

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

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

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

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

actuele veiligheidssituatie werd het UNHCR-rapport “Eligibility Guidelines for assessing the

international protection needs of asylumseekers from Afghanistan” van juli 2009 in rekening genomen.

Hoewel UNHCR zich niet meer in staat acht om een accurate Security Update vrij te geven waarbij

specifieke conflictgebieden worden afgebakend, wordt het bestaan van regionale verschillen in

de veiligheidssituatie in Afghanistan bevestigd. Het rapport maakt verder ook melding van een

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

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus voor elke Afghaan gesuggereerd op basis van de

algemene veiligheidssituatie. Het UNHCR stelt daarentegen dat de aanvragen door Afghaanse

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

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

aangebracht door de verzoeker en op basis van de recente en betrouwbare informatie van de plaats van

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

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

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

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

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

gebieden vinden de meeste acties en gevechtshandelingen van antiregeringselementen en de

Afghaanse en internationale troepen plaats. Uit de analyse blijkt dat in bepaalde regio’s in Afghanistan

er permanente Taliban-aanwezigheid is, er aanhoudende gevechtshandelingen zijn en er ook

burgerslachtoffers vallen. In deze regio’s kan worden gesteld dat burgers er een reëel risico lopen in de

zin van art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet. In principe wordt bijgevolg aan Afghaanse

asielzoekers die uit deze regio’s afkomstig zijn de subsidiaire beschermingsstatus toegekend.

U bent afkomstig uit het district Said Khel in de provincie Parwan. Uit de informatie die bij

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

als onveilig beschouwde. Ook heden wordt de provincie Parwan als een gebied van laag risico

beschouwd. Bovendien voert u zelf geen elementen aan die een dergelijke wijziging staven.

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

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

gekomen dat er voor burgers in het district Said Khel van de provincie Parwan 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 het

district Said Khel van de provincie Parwan aldus geen reëel risico op ernstige schade in de zin van art.

48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet.

De door u voorgelegde documenten vermogen niet deze appreciatie te wijzigen.

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.”
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2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel, afgeleid uit de schending van de materiële motiveringsplicht en de wet van 29

juli 1991, voert verzoeker aan dat uit de bespreking van de argumenten van weigering aangegeven zal

worden dat de weigeringsbeslissing niet gedragen wordt door deugdelijke motieven. Verzoeker wijst

erop dat de tegenstrijdigheid omtrent de datum waarop de moordpoging zich voordeed, te wijten is aan

een misverstand, hij op heden inspanningen levert om tastbaar bewijs te vergaren omtrent de

grondtwist, het letstel aan zijn vinger duidelijk zichtbaar is en minstens kan bijdragen tot de

geloofwaardigheid van zijn relaas, de bewijslast niet te hoog mag zijn voor een kandidaat-vluchteling, hij

een zeer coherent relaas heeft gebracht waardoor zijn verklaringen kunnen volstaan om hem de

subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen, en zijn persoonsgegevens niet worden betwist door de

commissaris-generaal. Met betrekking tot de veiligheidssituatie in Afghanistan, voert verzoeker aan dat

het gezien de problematische toestand onbegrijpelijk is dat hem de subsidiaire beschermingsstatus

wordt geweigerd en dat de informatie van de commissaris-generaal niet als volledig accuraat, objectief

en ondubbelzinnig kan worden beschouwd. Onder verwijzing naar een arrest van het Hof van Justitie

stelt verzoeker dat geen enkele bron kan uitsluiten dat er in zijn hoofde geen reëel risico op het lijden

van ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de

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

(vreemdelingenwet) bestaat indien hij wordt teruggestuurd naar Afghanistan.

2.2. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag verworpen omdat (i) de door hem

aangehaalde eigendomsproblemen met familieleden geheel in de gemeenrechtelijke sfeer vallen en

derhalve geen uitstaans hebben met de criteria van de Vluchtelingenconventie, (ii) hij vooreerst geen

enkel bewijs of document voorlegt dat enigszins verwijst naar de grondtwist en hij daarnaast weinig

aannemelijk maakt dat de aangehaalde incidenten zich hebben voorgedaan aangezien hij geen

document voorlegt ter staving van de oorzaak van de verminking van zijn vinger en hij de moordpoging

verkeerd situeert in de tijd vergeleken met het tijdstip in de brief van het districtshoofd, waardoor hij niet

aannemelijk maakt dat hij bij een eventuele terugkeer naar Afghanistan het risico loopt op foltering,

onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing zoals bepaald bij artikel 48/4, §2, c) van de

vreemdelingenwet, en (iii) er voor burgers in het district Said Khel van de provincie Parwan actueel geen

reëel risico bestaat om het slachtoffer te worden van een ernstige bedreiging van hun leven of hun

persoon als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict, zoals uitgebreid

toegelicht.

2.3. De Raad stelt vast dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing waarin hem de

vluchtelingenstatus wordt geweigerd niet weerlegt in zijn verzoekschrift en hij uitdrukkelijk in hoofdorde

vraagt hem de subsidiaire bescherming toe te willen kennen. Dit wordt ter terechtzitting door verzoeker

uitdrukkelijk bevestigd. De motieven met betrekking tot zijn vrees voor vervolging in de zin van artikel

48/3 van de vreemdelingenwet blijven bijgevolg gehandhaafd en worden beschouwd als zijnde hier

hernomen. In hoofde van verzoeker kan dienvolgens geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 1,

A(2) van het Verdrag van Genève en artikel 48/3 van de vreemdelingenwet in aanmerking worden

genomen.

2.4. “De subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend aan de vreemdeling, die niet voor de

vluchtelingenstatus in aanmerking komt en die geen beroep kan doen op artikel 9ter, en ten aanzien van

wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst,

of in het geval van een staatloze, naar het land waar hij vroeger gewoonlijk verbleef, terugkeert, een

reëel risico zou lopen op ernstige schade zoals bepaald in paragraaf 2 en die zich niet onder de

bescherming van dat land kan of, wegens dat risico, wil stellen en niet onder de uitsluitingsgronden

zoals bepaald in artikel 55/4, valt.

§ 2. Ernstige schade bestaat uit :

a) doodstraf of executie; of,

b) foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker in zijn land

van herkomst; of,

c) ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in

het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.”

2.5. Verzoeker stelt vooreerst in aanmerking te komen voor de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, §2, b) van de vreemdelingenwet en beroept zich hiervoor
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op een voorgehouden eigendomsconflict met zijn oom en neven. Naar aanleiding van dit conflict

verklaarde verzoeker dat een stuk van zijn vinger werd afgehakt en dat zijn oom en neven eveneens

een poging ondernamen om hem te verdrinken.

Ter ondersteuning van zijn relaas en zijn conflict met zijn oom en neven dient verzoeker een brief in die

onder meer door het districtshoofd is ondertekend en waaruit na vertaling blijkt dat het incident waarbij

zijn familieleden hem probeerden te vermoorden plaatsgevonden heeft op 12 hamal 1388 (1 april 2009),

twee en een halve maand voor zijn vertrek uit Afghanistan, tijdstip die niet overeenkomt met de

verklaringen van verzoeker vermits hij stelde dat dit incident plaatsvond een jaar voor zijn vertrek uit

Afghanistan (CGVS 21 april, p. 6). Verzoekers verweer dat deze tegenstrijdigheid te wijten is aan een

miscommunicatie of een misverstand, is niet aanvaardbaar vermits verzoekers ‘verduidelijking’, met

name dat het incident waarbij zijn vinger werd afgehakt een jaar voor zijn vertrek plaatsvond en de

moordpoging op 1 april 2009, niet strookt met de gegevens van het gehoorverslag: “Het ongeluk met je

vinger, wanneer heeft dat plaatsgevonden, kan je dat situeren? (…) Het is ongeveer 2 jaar geleden. (…)

ze wilden me in de rivier gooien, toen heb ik geschreeuwd en om hulp gevraagd, toen werd er

geschoten, 2 mannen kwamen mij helpen, farid en hayd mohammed, ze hebben me meegenomen. Dat

incident was na het incident met je vinger? Ja het was daarna. Hoe lang was het voor je Afghanistan

verliet? Een jaar daarvoor.” (CGVS 21 april 2010, p. 5 en 6). Dat verzoeker dit incident dat de aanleiding

is geweest van zijn vlucht uit zijn land van herkomst verkeerd situeert in de tijd en hij, in tegenstelling tot

hetgeen hij beweert, geen “zeer coherent relaas” naar voor heeft gebracht, doet afbreuk aan de

geloofwaardigheid van zijn relaas, temeer dient vastgesteld te worden dat hij geen enkel bewijs of

document voorlegt dat enigszins verwijst naar een grondtwist, het bezit van het ouderlijke huis dat aan

de basis lag van de ruzie, en het bezit en de verkoop van de grond in Wazirabad die uiteindelijk diende

om zijn vertrek te financieren. Waar in de bestreden beslissing wordt gesteld dat indien dit incident

niettemin zou plaatsgevonden hebben één jaar voor verzoekers vertrek, besluit de commissaris-

generaal terecht dat verzoeker in elk geval geen elementen heeft naar voren gebracht die erop wijzen

dat hij in het jaar voor zijn vertrek nog werd bedreigd in de zin van 48/4 §2 b) van de vreemdelingenwet.

Het argument dat het letsel aan zijn vinger duidelijk zichtbaar is en dit minstens kan bijdragen tot de

geloofwaardigheid van zijn asielrelaas, is niet afdoende. In de bestreden beslissing werd reeds terecht

opgemerkt dat, ofschoon het letsel aan zijn vinger duidelijk zichtbaar is, hij geen documenten voorlegt

die de oorzaak van dit letsel of de behandeling ervan zouden kunnen staven, terwijl hij volgens zijn

verklaringen zelf een nacht in het ziekenhuis zou zijn opgenomen voor een behandeling.

Gelet op wat voorafgaat maakt verzoeker niet aannemelijk dat hij in geval van terugkeer naar zijn land

van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, b) van de

vreemdelingenwet.

2.8. Met betrekking tot artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet, stelt de Raad verder vast dat de

commissaris-generaal in de bestreden beslissing concludeert dat er voor burgers in het district Said khel

in de provincie Parwan actueel geen 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 waardoor er voor verzoeker geen reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel

48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet bestaat. De commissaris-generaal heeft zich bij het nemen van

deze conclusie gebaseerd op het aan het administratief dossier toegevoegde document “Subject

Related Briefing, Afghanistan, Veiligheidssituatie in Centraal Afghanistan (Parwan, Wardak, Pansjir,

Logar, Kapisa, Bamyan, Daykundi en Kabul)” van 20 november 2009, en verzoeker slaagt er niet in

bovenstaande conclusie te weerleggen. Verzoeker beperkt zich tot de bewering dat de commissaris-

generaal zelf toegeeft dat de veiligheidssituatie anno 2009 globaal verslechterd is en dat UNHCR zich

niet meer in staat acht om een accurate veiligheidsupdate vrij te geven waarbij specifieke

conflictgebieden worden afgebakend. Hij gaat er evenwel aan voorbij dat hoewel de veiligheidssituatie

anno 2009 globaal verslechterd is, de specifieke veiligheidssituatie regionaal sterk verschillend is en de

subsidiaire beschermingsstatus niet moet worden toegekend op basis van de algemene

veiligheidssituatie, maar de aanvragen op individuele gronden moeten beoordeeld worden, 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. Met betrekking tot verzoekers plaats van herkomst, met name

Said Khel in de provincie Parwan, leest de Raad in bovenvermeld document: “Het UNHCR beschouwde

op 6 oktober 2008 enkel de districten Koh-e Safi, Siya Gird en Shinwari als onveilig. De Kaart van eind

april 2009 van de Afghaanse overheid betreffende een dreigingsanalyse voor de verkiezingen

beschouwt de provincie Parwan als een gebied van laag risico. ANSO stelt dat Parwan met weinig

incidenten heeft te maken. In de pers worden weinig incidenten gerapporteerd. In de zomer van 2009
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worden de meeste incidenten door ANSO in de districten Bagram (locatie van de Amerikaanse basis-;

Ghorband, Koh-i Safi en Sheikh Ali) gesitueerd. Het betreft voornamelijk IED’s en raketaanvallen op

patrouilles of op de Amerikaanse basis”. Waar verzoeker verder van mening is dat de feitelijke

berichtgeving over de veiligheidssituatie niet volledig kan genoemd worden en dat de informatie uit het

aangehaalde rapport niet als volledig accuraat, objectief en ondubbelzinnig kan worden beschouwd,

wijst de Raad op wat volgt.

Op 7 september 2010 werd door verwerende partij een schriftelijk verslag met een update van de

veiligheidssituatie in het noorden van Afghanistan als bijlage (Subject Related Briefing, Afghanistan,

‘Veiligheidssituatie in Centraal Afghanistan (Parwan, Wardak, Panjsir, Logar, Kapisa, Bamyan, Daykundi

en Kabul) van 27 augustus 2010) ingediend. Uit deze actualisatie blijkt dat de veiligheidssituatie in het

district Said Khel in de provincie Parwan, waarvan verzoeker afkomstig is, niet in die mate gewijzigd is

dat er in hoofde van verzoeker sprake zou zijn van een reëel risico in de zin van artikel 48/4, §2, c) van

de vreemdelingenwet. Zo werd de provincie Parwan in 2010 door ANSO als de veiligste provincie

grenzend aan Kabul beschouwd en werd in de veiligheidsupdate geen melding gemaakt van incidenten

in het district Said Khel (p. 19-20). Verzoeker komt derhalve niet in aanmerking voor de toekenning van

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

Verzoeker dient geen concrete gegevens aan waarbij zou moeten worden afgeleid dat de door de

verwerende partij gebeurde informatie en de conclusies daaruit niet correct zouden zijn.

Mede in acht genomen wat vooraf gaat, stelt de Raad vast dat verzoeker niet aantoont dat hij wordt

vervolgd of geviseerd door zijn familieleden en dat hij het slachtoffer dreigt te worden van een vervolging

die zou resulteren in een reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, a)

en b) van de vreemdelingenwet.

2.9. Dat verzoeker een kopie van zijn taskara neerlegde en dat de persoonsgegevens niet door de

commissaris-generaal worden betwist, doet geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen.

Er worden geen gegronde middelen aangevoerd. De bestreden beslissing wordt beaamd en in zijn

geheel overgenomen.

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 achtentwintig oktober 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


