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nr. 50 516 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 17 mei 2010 heeft

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

14 april 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. VAN BELLINGEN

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 haar verklaringen het Rijk

binnengekomen op 26 mei 2009 en heeft zich dezelfde dag vluchteling verklaard.
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1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoekster op 16 juli

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

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoekster werd gehoord op 8 februari 2010.

1.3. Op 14 april 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 15 april 2010 aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te bezitten en van de wijk Chilseton in Kabul afkomstig te

zijn, waar u altijd gewoond heeft. U bent Tadjiek en soennitisch moslim. U bent ongeschoold en kunt

niet lezen of schrijven. U bent ongeveer 20 jaar geleden getrouwd met M.(…) M.(…) en jullie hebben

1 dochter, Z.(…) M.(…), die nu 13 jaar oud is. Uw man is al ongeveer 13 jaar spoorloos. Sinds

de verdwijning van uw man, woonde u met uw dochter samen met de tante van uw man en haar

man A.(…) en hun 2 kinderen. U lijdt al ongeveer 7 jaar aan Multiple Sclerose. Door uw ziekte raakte

u verlamd aan uw benen, en ook uw bovenste ledematen functioneren niet meer. Hierdoor bleef u

meestal in uw bed, uw dochter deed de huishoudelijke taken. Ongeveer twee jaar geleden kreeg u

problemen met een talib die met uw dochter wou trouwen. Hij was erg opdringerig en kwam wekelijks bij

u langs. Hij praatte altijd met A.(…). U weigerde uw dochter uit te huwelijken. Jullie zijn daarom twee

keer van adres veranderd, maar de talib wist jullie steeds te vinden. A.(…) zei u de laatste keer dat de

talib gezegd had dat hij iedereen ging vermoorden en uw dochter zou meenemen. A.(…) besloot dat

u Afghanistan moest verlaten en dat u naar uw zussen in Europa moest. Hij verkocht uw huis en uw

winkel om zo uw reis naar België te betalen. Jullie reisden naar Pakistan waarna jullie met de

smokkelaars twee vluchten namen met onbekende bestemming. Op 26 mei 2009 bereikten jullie België

waar u diezelfde dag nog een asielaanvraag deed. U legde geen documenten voor ter staving van

uw asielrelaas.

B. Motivering

Er dient door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) te

worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen een persoonlijke vrees voor vervolging zoals

bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of een reëel risico op het lijden van ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming niet aannemelijk heeft gemaakt.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u het onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat u

werkelijk problemen heeft met een talib die ermee dreigde uw familie te vermoorden omdat u niet

toestemde in een huwelijk met uw dochter. Uw verklaringen over deze persoon en over de problemen

die u met hem zou hebben gehad, blijken immers bijzonder vaag. U trachtte dit te verklaren doordat u

door uw ziekte niet meer mobiel was, toch kan worden verwacht dat u van bepaalde essentiële zaken

van uw asielrelaas op de hoogte bent, aangezien deze de kern van uw probleem behelzen. Het is

immers zeer opmerkelijk dat u niet eens de naam kent van de talib die al twee-drie jaren naar de hand

van uw dochter dingt (CGVS p. 8). Nochtans zou deze talib verschillende keren met uw oom

A.(…) gesproken hebben. U weet evenmin hoe de talib uw dochter kende. U stelde enkel dat ze het

normaal weten als er een jong meisje in huis woont, wat merkwaardig is aangezien uw dochter behalve

enkele jaren dat ze naar school zou gegaan zijn, meestal binnenshuis bleef (CGVS p. 7). Uw dochter

zou trouwens al zeven of acht jaar geleden gestopt zijn met school, dus vooraleer de problemen met de

talib begonnen aangezien deze pas sinds twee-drie jaar haar ten huwelijk vroeg (CGVS p.6). Het is

trouwens merkwaardig dat u beweerde dat uw dochter zeven à acht jaar geleden stopte met school

omdat ze gevaar liep, terwijl deze problemen met de talib pas recent bestaan (CGVS p. 6). U verklaart

dat uw dochter de talib vreest en dat ze hierdoor erg angstig is, maar u verklaart eveneens dat uw

dochter deze man nooit ontmoet heeft (CGVS p.8). U zou twee keer verhuisd zijn omwille van de talib,

eerst verhuisde u naar Tabe i Salawn Jamal Mina waar u 5 à 6 maanden verbleef, nadien verhuisde u

naar Zorabad Tahiya Maskam waar u 8 à 9 maanden verbleef (CGVS p.7). De talib wist jullie echter

steeds te vinden en wist dat jullie omwille van hem verhuisd waren maar u kon niet verduidelijken hoe hij

er telkens in slaagde jullie te vinden (CGVS p.7-8). Op de vraag of hij dan niet kwaad werd dat u steeds

verhuisde omwille van hem, antwoordt u dat u dit niet weet omdat A.(…) u hierover niets heeft verteld,

wat toch bevreemdend is gezien A.(…) de persoon is die jullie aanraadde het land te verlaten

(CGVS p.8). U heeft sinds uw aankomst in België naar eigen zeggen geen contact meer met A.(…) en

zijn familie. U weet niet waar ze momenteel verblijven, en ook met andere familieleden die eventueel

nog in Afghanistan zouden kunnen zijn, heeft u geen contact (CGVS p. 3). Wel heeft u nog contact met

uw twee zussen die in Nederland verblijven. U kan echter geen afdoende verklaring bieden voor

dit stopgezette contact met A.(…), nochtans de persoon die jullie steeds hielp in Afghanistan en die ook
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uw volledige vlucht zou hebben geregeld. U stelt dat er geen manier is om hem te contacteren,

maar hoewel u eigenlijk niet zeker weet of A.(…) nog in Kabul is, blijkt u toch geen enkele poging

te hebben ondernomen om contact te zoeken (CGVS p. 8).

U legde trouwens vage verklaringen af over uw reisweg van Afghanistan naar België, zodat

de geloofwaardigheid van uw asielrelaas nog meer in het gedrang komt. U reisde naar Peshawar

waarna u twee vluchten nam, maar u kent van geen van beide de bestemming of zelfs maar de duur

van de vlucht (CGVS p. 4). Volgens u waren er geen controles onderweg, wat bij internationale vluchten

zo goed als onmogelijk is. Dat u niet merkte dat er controles waren is weinig geloofwaardig. U stelde

ook niet te weten met welke documenten jullie reisden aangezien u geen documenten zag, terwijl kan

worden verwacht dat bij dergelijke internationale reis waarbij twee vliegtuigen worden genomen

zeker paspoorten en visa voorzien zijn. Het enige wat u kan zeggen over de afspraken met de

smokkelaar is dat jullie geen vragen mochten stellen en moesten zwijgen, wat uitermate weinig is. Uit

bovenstaande kan worden afgeleid dat u bepaalde zaken over uw reisweg achterhoudt voor de

Belgische asielinstanties, waardoor de geloofwaardigheid van uw asielrelaas op zijn geheel op de

helling komt te staan.

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.

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
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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 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 Kabul aldus geen reëel risico op ernstige

schade in de zin van art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet.

Tot slot dient te worden vermeld dat de door u ingeroepen medische redenen geen verband houden

met de criteria bepaald bij artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van

de Vreemdelingenwet, noch met de criteria vermeld in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

inzake subsidiaire bescherming. U dient zich voor de beoordeling van medische elementen te richten tot

de geëigende procedure. Dit is een aanvraag voor een machtiging tot verblijf gericht aan de Minister of

zijn gemachtigde op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980. Uit het administratieve

dossier blijkt dat u op 30/06/2009 dergelijke aanvraag heeft ingediend.

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.”

1.4. Bij beschikking van 7 juli 2010 werden de partijen opgeroepen om op 27 augustus 2010 te

verschijnen. Ter openbare terechtzitting van 27 augustus 2010 stelde de vertegenwoordiger van de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen dat wat betreft de subsidiaire

beschermingsstatus de algemene veiligheidssituatie in Afghanistan zal geactualiseerd worden in een

nieuwe nota. Er werd een termijn van 14 dagen toegestaan om deze nota aan de Raad over te maken.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Vooreerst dient te worden opgemerkt dat de Raad inzake beslissingen van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen over volheid van rechtsmacht beschikt, dit wil zeggen

dat hij het geschil in zijn geheel aan een nieuw onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter in

laatste aanleg uitspraak doet over de grond van het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad

van State en tot oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006,

nr. 2479/001, 95). In tegenstelling tot hetgeen verzoekster vraagt kan de Raad derhalve de beslissing

slechts vernietigen om specifieke redenen voorzien in artikel 39/2 §1, 2° van de vreemdelingenwet,

redenen die in casu niet worden uiteengezet, laat staan aangetoond, en kan de Raad de beslissing van

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen uiteraard niet schorsen.

2.2. In een eerste middel, afgeleid uit de schending van artikel 6 van het Europees Verdrag tot

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), voert verzoekster aan

dat de bestreden beslissing het beginsel van het recht op een eerlijke behandeling van haar zaak

schendt doordat zij noch door de Dienst Vreemdelingenzaken noch door het Commissariaat-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen werd geïnformeerd dat zij de mogelijkheid had tot bijstand van

een advocaat gedurende het interview op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen. Onder verwijzing naar rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens, stelt

verzoekster dat de toegang tot een raadsman mogelijk moet zijn vanaf de start van de asielprocedure.

Daar zij geen bijstand had van een advocaat en zij er evenmin van op de hoogte werd gebracht dat zij

dit recht had, zijn haar rechten van verdediging onherstelbaar aangetast, aldus verzoekster.

2.3. 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 de bestuurshandelingen, de algemene rechtsbeginselen en

beginselen van behoorlijk bestuur, namelijk de zorgvuldigheidsverplichting en artikel 1, A (2) van het

Verdrag van Genève van 28 juli 1951, voert verzoekster aan dat de bestreden beslissing ten onrechte

geen rekening houdt met haar zeer ernstige ziekte, die ertoe leidde dat zij sinds een viertal jaar volledig

immobiel is waardoor zij praktisch niet buiten kwam behoudens voor medische behandeling. Ook wordt

in de bestreden beslissing volledig voorbijgegaan aan het gegeven dat de communicatie met de talib
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steeds via A. gebeurde waardoor zijzelf de informatie slechts uit “tweede hand” kon vernemen. Wat

betreft haar vage verklaringen, voert zij aan dat in de bestreden beslissing niet werd ingegaan op haar

medische problematiek. Zo wordt met name niet weergegeven waarom haar ziekte, multiple sclerose

met onbetwistbare gevolgen voor het geheugen en intellectuele mogelijkheden, niet in aanmerking dient

te worden genomen voor de beoordeling van haar beperkte mogelijkheden bij het gehoor. Vervolgens

tracht zij een aantal motieven van de bestreden beslissing te verklaren of te weerleggen, stellende dat,

zelfs wanneer haar dochter de talib nog niet had ontmoet, het niet onredelijk is dat zij zware

angstaanvallen vertoont daar zij de informatie over de uithuwelijking via A. bekwam. Zij vervolgt dat haar

dochter al acht jaar niet meer naar school ging omdat verzoekster zeer ongerust was over haar

veiligheid sinds haar echtgenoot destijds in zeer bizarre omstandigheden is verdwenen, verdwijning die

tot op heden niet werd opgehelderd. Tot slot poneert verzoekster dat haar verklaringen zeer

geloofwaardig zijn en verwijt zij de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen deze

verklaringen niet te hebben getoetst aan de problemen in Afghanistan met betrekking tot de positie van

de vrouw en uithuwelijking.

2.4. In een derde middel, afgeleid uit de schending van 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), poneert verzoekster dat haar identiteit en nationaliteit niet worden

betwist. Zij voert aan dat de bestreden beslissing ten onrechte op een zeer tegenstrijdige wijze stelt dat

enerzijds de veiligheidssituatie in Kabul anno 2009 globaal is verslechterd en anderzijds dat het risico

voor Afghaanse burgers niet significant is toegenomen. Verzoekster verwijt de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen volledig voorbij te gaan aan de door haarzelf bijgebrachte

informatie waaruit blijkt dat de incidenten in Kabul wel degelijk zeer ernstig blijven.

2.5. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen is er door de wet mee belast na te

gaan of de betrokkene beantwoord aan de definitie van vluchteling zoals bepaald in het Internationaal

Verdrag betreffende de status van Vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951, goedgekeurd

bij de wet van 26 juni 1953 en artikel 48/3 van de vreemdelingenwet of dat betrokkene in aanmerking

komt voor de toepassing van het subsidiair beschermingsstatuut in de zin van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet. Zo verzoekster meent dat de bestreden beslissing het beginsel van het recht op een

eerlijke behandeling van haar zaak schendt en haar rechten van verdediging werden geschonden, wijst

de Raad er enerzijds op dat verzoekster niet concreet aantoont dat zij geen eerlijke behandeling van

haar zaak heeft gehad vermits uit het administratief dossier blijkt dat zij met de bijstand van een tolk in

de mogelijkheid is gesteld haar vluchtmotieven toe te lichten en eventueel stukken in te dienen ter

ondersteuning van haar aanvraag en anderzijds dat de procedure voor de commissaris-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen 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. In dit verband merkt de Raad op dat verzoekster zelf de verantwoordelijkheid

draagt wat de organisatie van haar verdediging betreft. Overigens dient te worden vastgesteld dat niet

concreet wordt toegelicht op welke wijze het gebrek aan bijstand van een advocaat tijdens het gehoor

verzoekster zou geschaad hebben vermits uit niets blijkt dat zij haar asielmotieven niet op een correcte

wijze heeft kunnen toelichten. Derhalve toont verzoekster de schending van artikel 6 EVRM niet aan.

2.6. Voorts benadrukt de Raad dat de uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de

rechtsregel of het rechtsbeginsel wordt aangeduid die zou zijn geschonden als de wijze waarop die

rechtsregel of dat rechtsbeginsel door de bestreden beslissing werd geschonden (RvS 8 januari 2007,

nr. 166.392). In zoverre verzoekster behoudens het zorgvuldigheidsbeginsel nog andere algemene

rechtsbeginselen en beginselen van behoorlijk bestuur geschonden acht, laat zij na te verduidelijken om

welke beginselen het gaat, laat staan dat zij enige toelichting geeft op welke wijze deze beginselen

zouden geschonden zijn, zodat dit onderdeel van het tweede middel onontvankelijk is.

2.7. De Raad stelt verder vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in de

beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekster er kennis van heeft kunnen nemen en heeft

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden

waarover zij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele

motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen voldaan (RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober

2006, nr. 1.64.298; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.358; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.357; RvS 21

september 2005, nr. 149.149; RvS 21 september 2005, nr. 149.148). Verzoekster maakt niet duidelijk op

welk punt deze formele motivering haar niet in staat zou stellen te begrijpen op grond van welke

juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat niet voldaan zou zijn
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aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. Daarnaast blijkt uit het

verzoekschrift dat verzoekster de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de

uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt (RvS 21 maart 2007, nr. 169.217). Het tweede middel

kan in zoverre niet worden aangenomen. De Raad stelt vast dat verzoekster in wezen de schending van

de materiële motiveringsplicht aanvoert.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus van 14 april 2010 (CG nr. 0913522), op motieven moet steunen

waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de

beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Dit onderdeel van het tweede middel zal dan ook

onder meer vanuit dit oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).

2.8. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoeksters asielaanvraag geweigerd omdat zij

onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij werkelijk problemen heeft met een talib die ermee

dreigde haar familie te vermoorden omdat zij niet toestemde in een huwelijk met haar dochter. Dit

besluit steunt inzonderheid op de vaststellingen dat (i) verzoeksters verklaringen over deze persoon en

over de problemen die zij met hem zou hebben gehad bijzonder vaag zijn, zoals uitvoerig wordt

uiteengezet, (ii) zij sinds haar aankomst in België naar eigen zeggen geen contact meer heeft met A. en

zijn familie en zij geen afdoende verklaring biedt voor dit stopgezette contact met A., nochtans de

persoon die haar en dochter steeds hielp in Afghanistan en die ook haar volledige vlucht zou hebben

geregeld en (iii) zij vage verklaringen aflegt over haar reisweg van Afghanistan naar België zodat de

geloofwaardigheid van haar asielrelaas nog meer in het gedrang komt. Inzake subsidiaire bescherming

oordeelde de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen dat er voor burgers in 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 geen reëel risico is op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de

vreemdelingenwet.

2.9. De Raad stelt vast dat verzoekster in haar verzoekschrift geenszins ontkent dat zij vage

verklaringen heeft afgelegd doch deze tracht te minimaliseren en te vergoelijken door te wijzen op haar

medische toestand. Verzoekster kan niet worden gevolgd waar zij beweert dat in de bestreden

beslissing geen rekening werd gehouden met haar ziekte. De commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen oordeelde echter terecht dat, ondanks het feit dat verzoekster niet meer

mobiel was, toch kan worden verwacht dat zij van bepaalde essentiële zaken van haar asielrelaas op de

hoogte is aangezien deze de kern van haar probleem behelzen. Zo kan minstens worden verwacht dat

zij de naam kan noemen van de persoon die al een tweetal jaar naar de hand van haar dochter dingt,

naar verzoeksters verklaringen opdringerig was en wekelijks langskwam en omwille van wie zij tot

tweemaal toe zou verhuisd zijn en uiteindelijk zelfs haar land heeft verlaten (administratief dossier, stuk

3, p. 7). Dat de talib steeds met A. zou hebben gepraat doet geen afbreuk aan deze overwegingen.

Zo verzoekster de motivering van de bestreden beslissing, namelijk dat het merkwaardig is dat zij

beweerde dat haar dochter zeven à acht jaar geleden stopte met school omdat ze gevaar liep terwijl de

problemen met de talib pas sinds twee à drie jaar bestaan, tracht te verklaren door te verduidelijken dat

haar dochter al acht jaar niet meer naar school ging omdat zij zeer ongerust was over haar veiligheid

sinds haar echtgenoot destijds in zeer bizarre omstandigheden is verdwenen, stelt de Raad vast dat uit

verzoeksters verklaringen blijkt dat haar echtgenoot reeds 13 jaar geleden is verdwenen (administratief

dossier, stuk 3, p. 3). Het is de Raad dan ook niet duidelijk waarom verzoekster haar dochter in deze

context eerst gedurende twee jaar wél naar school liet gaan (administratief dossier, stuk 3, p. 6). Hoe

dan ook, dit betoog biedt geen antwoord op de vraag op welke wijze de talib op de hoogte was van het

bestaan van verzoeksters dochter.

In zoverre verzoekster argumenteert dat haar ziekte MS onbetwistbare gevolgen heeft voor het

geheugen en de intellectuele mogelijkheden is de Raad van oordeel dat, zelfs rekening houdende met

de ernstige ziekte van verzoekster en haar angst voor de toekomst van haar dochter, minstens mag

verwacht worden dat verzoekster, gelet op het belang ervan voor de beoordeling van haar

asielaanvraag, waarheidsgetrouwe verklaringen aflegt. In navolging van de commissaris-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen acht de Raad het onaanvaardbaar dat verzoekster niet de minste

toelichting kan geven over de door haar gebruikte reisdocumenten, noch over de bestemming van de

twee vliegtuigen die ze tijdens haar reis zou hebben genomen. Daarenboven is het, zoals terecht wordt

gesteld in de bestreden beslissing, bij internationale vluchten nagenoeg onmogelijk dat er geen
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controles zouden geweest zijn of dat verzoekster deze niet zou hebben opgemerkt. Verzoeksters

houding getuigt dan ook van een gebrek aan medewerking, hetgeen verder afbreuk doet aan de

geloofwaardigheid van haar relaas.

2.10. Volledigheidshalve stelt de Raad vast dat verzoekster de vaststelling in de bestreden beslissing

dat het bevreemdend is dat zij sinds haar aankomst in België geen contact meer heeft met A. niet

betwist noch weerlegt zodat de motivering dienaangaande staande blijft.

2.11. De Raad stelt vast dat de vaststellingen in de bestreden beslissing correct zijn, steun vinden in het

administratief dossier en betrekking hebben op de kern van verzoeksters asielrelaas. Aangezien in de

bestreden beslissing ernstige gebreken in de verklaringen van de verzoekende partij worden

aangehaald en geen van de motieven overtuigend wordt weerlegd, schragen de gezamenlijke motieven

de bestreden beslissing. Immers, de bewijslast rust in beginsel op de verzoekende partij die in de mate

van het mogelijke bewijzen moet aanbrengen van de feiten die zij aanhaalt. Het is vervolgens de taak

van de persoon die de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling moet onderzoeken om de waarde

van de bewijselementen en de geloofwaardigheid van de verklaringen van betrokkene te beoordelen.

De verklaringen van de verzoekende partij kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van

vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, plausibel en oprecht zijn. Deze verklaringen moeten cohe-

rent zijn en niet in strijd met algemeen bekende feiten. (UNHCR, Guide des procédures et critères à ap-

pliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, september 1979, 196-205). De

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

ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen. Zoals uitvoerig wordt uiteengezet in de

bestreden beslissing is het asielrelaas van verzoekster niet geloofwaardig zodat er geen reden is om het

te toetsen aan de voorwaarden die inzake de erkenning van vluchtelingen worden gesteld door artikel

48/3 van de vreemdelingenwet juncto artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève.

2.12. Verzoekster is van oordeel dat haar ten onrechte de subsidiaire beschermingsstatus werd

geweigerd omdat de incidenten in Kabul wel degelijk zeer ernstig blijven.

De Raad stelt vast dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op basis van het

document “Subject Related Briefing Afghanistan, Veiligheidssituatie in Afghanistan en in de stad Kabul”

van 19 november 2009 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. Uit het document blijkt immers dat in de hoofdstad Kabul weliswaar aanvallen

worden uitgevoerd door de Taliban maar geen “open combat” wordt gevoerd doch de incidenten in de

hoofdstad de vorm aannemen 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 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. Ook

UNHCR vermeldt in het document “Afghanistan Security Update Relating to Complementary Forms of

Protection” van 6 oktober 2008 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. Waar zij in haar verzoekschrift verwijst naar de door haar bijgebrachte

informatie, is het de Raad niet duidelijk op welke informatie zij doelt daar in het administratief dossier

geen spoor terug te vinden is van informatie omtrent veiligheidsincidenten in Kabul die door verzoekster

zou zijn aangebracht.

Op 7 september 2010 laat de verwerende partij aan de Raad een schriftelijk verslag geworden, met als

bijlage een update betreffende de veiligheidssituatie in de hoofdstad Kabul betreffende de periode

tussen november 2009 en augustus 2009 (“Veiligheidssituatie in Afghanistan en in de stad Kabul” van

17 augustus 2010”). Hieruit blijkt dat het geweld in de stad Kabul vanaf 2010 zodanig is afgenomen dat

de veiligheidssituatie in de stad rustig kan genoemd worden. De AEG’s richten hun energie op andere

locaties en beperken zich in de hoofdstad tot occasionele, grote, aandachttrekkende aanslagen. Uit de

beschikbare informatie blijkt derhalve dat er op dit moment in de hoofdstad Kabul voor burgers geen

reëel risico bestaat om te worden geconfronteerd met een ernstige bedreiging van hun leven of hun

persoon als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict zodat, in het licht van

de recente informatie over verzoeksters plaats van herkomst Kabul-stad, verzoekster niet in aanmerking
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komt voor het statuut van subsidiair beschermde in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de

vreemdelingenwet.

Mede gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van verzoeksters vluchtmotieven, stelt de Raad

vast dat in het administratief dossier geen andere elementen voorhanden zijn waaruit zou moeten

blijken dat verzoekster in aanmerking komt voor de toekenning van subsidiaire bescherming

overeenkomstig artikel 48/4, §2, a) of b) van de vreemdelingenwet.

2.13. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

op zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het

administratief dossier blijkt dat verzoekster op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen uitvoerig werd gehoord en de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

zich voor het nemen van de bestreden beslissing gesteund heeft op alle gegevens van het administratief

dossier, op algemeen bekende gegevens over het voorgehouden land van herkomst van verzoekster en

op alle dienstige stukken. De stelling dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen niet zorgvuldig is tewerk gegaan kan bijgevolg niet worden bijgetreden.

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 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


