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nr. 51 167 van 16 november 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 12 juli 2010 heeft

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

10 juni 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 9 september 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

22 oktober 2010.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. H. HOLAIL, loco advocaat J.

DE LIEN, en van attaché R. LARNO, 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 23 juni 2008 en heeft zich op 24 juni 2008 vluchteling verklaard.

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

september 2008 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgedragen aan het Commissariaat-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 29 oktober 2008.

1.3. Op 10 juni 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 11 juni 2010 aangetekend verzonden.
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De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten, geboren te Qala-i Shahi, district Dara-i Noor in

de oostelijke provincie Ningarhar. U bent een minderjarige Pashtoen, nog minderjarig op het ogenblik

van uw aankomst in België, en een soennitisch moslim. U diende uw land van herkomst te verlaten

naar aanleiding van de moord op uw vader en moeder.

U verklaart dat uw vader “Malik” (dorpshoofd) was van Qala-i Shahi, lid van de lokale “Shura” (raad

van dorpshoofden) en directeur van het “Lycée Dara-i Noor”. Tevens had uw vader activiteiten voor de

partij “Hezb-i Mutahed-i Melli Afghanistan” (“National United Party of Afghanistan”). Uw vader zou

reeds verscheidene bedreigingen hebben ontvangen, via de andere ouderlingen van het dorp lieten de

Taliban weten dat hij geen Malik meer mocht zijn. Op een dag in quas 1386 (december 2007 volgens

de westerse kalender) werd hij op weg van een vergadering met de dorpshoofden ontvoerd. Die nacht

werd ook uw moeder gedood door Taliban. U bevond zich op dat moment in Jalallabad. U studeerde er

en zat op kamers. In de weekeindes ging u meestal naar huis. U werd van het incident op de hoogte

gebracht via uw schoonbroer. Samen met hem bent u naar het districtshoofd gegaan voor verdere uitleg

en stappen, maar deze zei u dat er geen beginnen aan was omdat de Taliban overal kunnen zijn. In

die periode bent u verder naar school blijven gaan. Echter u vreesde ook te worden gedood door

Taliban en vroeg uw schoonbroer om hulp. Einde saur-begin jauwza 1387 (2e helft van mei 2008) verliet

u Afghanistan richting Europa. Na ongeveer een maand kwam u in België aan en diende u op 24 juni

2008 een asielaanvraag in. U legt een “taskara” (Afghaans identiteitsbewijs) neer, alsook een document

van uw school en een schrijven van de partij “Mutahed-i Melli” inzake uw vader.

B. Motivering

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

worden vastgesteld dat u de hoedanigheid van vluchteling overeenkomstig art. 1, par. A, lid 2 van de

Conventie van Genève niet kan worden toegekend en wel om volgende redenen.

Zo baseert u uw vrees voor vervolging volledig op het profiel van uw vader en wat hem overkomen

zou zijn. Immers, ten aanzien van uw persoon is er nooit enige persoonlijke en directe bedreiging

geuit (gehoorverslag CGVS p.8). U zegt dat uw vader directeur was van het “Lycée Dara-i Noor”, dat

hij tevens “Malik” was van jullie dorp, lid van de “Shura” en lid van de partij “Mutahed-i Melli”. Echter

u brengt terzake dermate weinig informatie aan dat u het profiel van uw vader onvoldoende

aannemelijk maakt. U gevraagd naar de partij waarvan uw vader lid was, zegt u zelf de naam van de

partij niet te weten en verwijst u naar de brief die u neerlegt en afkomstig is van zijn partij in kwestie. U

weet niets over die partij, noch iets over de activiteiten van uw vader binnen die partij (gehoorverslag

CGVS p.3). U weet niet wie de voorzitter is van de partij en ook niet wie de politieke vrienden zijn van

uw vader (gehoorverslag CGVS p.8 en 9). U gevraagd wat de reden hiervan is (gehoorverslag CGVS

p.3), zegt u dat u daar geen interesse voor had. Dit is echter een onvoldoende verschoningsgrond.

Aangezien uw asielaanvraag gebaseerd is op het profiel en de problemen van uw vader, kan er van u –

een geschoolde jonge man én oudste zoon – verwacht worden dat u essentiële informatie kan

aanbrengen over het politieke profiel van uw vader. Met uitzondering van de neergelegde brief, brengt u

geen enkel document en/of gedetailleerde verklaringen aan, die iets zeggen over het profiel van uw

vader als Malik, lid van de Shura of directeur van de school. Over de Shura weet u evenmin weinig

concreets te vertellen. U weet niet sinds wanneer uw vader hiervan deel uitmaakte, noch heeft u weet

van het feit of ook andere Shura-leden, tevens dorpshoofden van andere omliggende dorpen, bedreigd

werden door de Taliban. U verklaart dat uw vader mogelijks meer risico liep omdat hij bijkomend ook

schoolhoofd was van het lyceum. Mocht dit laatste het geval zijn geweest is het tegelijkertijd opmerkelijk

te moeten vaststellen dat volgens uw verklaringen de school zelf nooit werd getroffen door acties van de

Taliban, zoals ook één van hun beproefde strategieën is om scholing en onderwijs tegen te gaan

(gehoorverslag CGVS p.7).

Over de neergelegde brief moet worden opgemerkt dat u deze voor ’t eerst las tijdens het gehoor op

het CGVS terwijl u dit document al een hele tijd in uw bezit heeft (gehoorverslag CGVS p.6). Het blijkt te

zijn opgemaakt door de partij “Mutahed-i Melli”, in het Dari, en er wordt in geattesteerd dat uw vader

werd ontvoerd en vermoord. U de vraag gesteld waarom u dit document niet eerder had gelezen, zegt u

dat uw Dari niet zo goed is. Hieraan kan onvoldoende geloof worden gehecht. U was leerling in het

laatste jaar van een lyceum in Jalallabad, een stad waar tweetaligheid (Dari en Pashtou) courant is, en u

bent zeker het Dari voldoende machtig om de neergelegde brief te kunnen lezen. U er verder op

gewezen dat de brief bedoeld is om uw relaas te staven, en het dus onbegrijpelijk is dat u geen moeite

heeft gedaan deze te lezen of u te laten voorlezen, zegt u dat u niet dacht dat het zo serieus was. Een

dergelijke verklaring ondermijnt de geloofwaardigheid inzake de ernst van uw voorgehouden vrees.
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Temeer daar de brief vermeldt wanneer uw vader precies zou gedood zijn, namelijk op 1 jauwza 1387

(einde mei 2008), terwijl u eerder verklaarde geen idee te hebben wanneer uw vader werd gedood

aangezien u dit telefonisch vernomen heeft van uw schoonbroer toen u zich al in België bevond

(gehoorverslag CGVS p.3). Dat u de inhoud van dit attest niet bent nagegaan, al dan niet met de hulp

van anderen, is in deze context niet ernstig.

Het neerleggen van een dergelijk document heeft bovendien enkel bewijswaarde indien

het geloofwaardige verklaringen ondersteunt, wat hier onvoldoende het geval is. Immers, in Afghanistan

kan gelijk welk document bekomen worden door omkoping of betaling of op de zwarte markt (zie

informatie beschikbaar op het CGVS waarvan een kopie werd toegevoegd aan het administratieve

dossier ). Verder is het opvallend dat het een volledig handgeschreven brief is, zonder een echte

hoofding of logo van de betreffende partij. Bovendien is het eigenaardig dat er eerst staat “Hezb-i

Mutahed-i Melli” en vervolgens “Shura Wilayat Ningarhar”, of “Provinciale Raad Ningarhar”. Immers,

deze raad is samengesteld uit verkozen kandidaten van verschillende partijen. De brief is ondertekend

door ene Ziauddhin Hotak. U weet zelf niet wie deze persoon is (gehoorverslag CGVS p.6). Objectieve

informatie vermeldt ene Haji Ziauddeen als een kandidaat die weliswaar niet verkozen werd (zie

informatie beschikbaar op het CGVS waarvan een kopie werd toegevoegd aan het administratieve

dossier). Dit alles doet ook twijfels rijzen betreffende herkomst van dit document.

Wat de gebeurtenissen betreffen die de aanleiding waren voor uw vertrek, namelijk de ontvoering

van uw vader, de moord op uw moeder en vervolgens de moord op uw vader, moet worden vastgesteld

dat u ook hieromtrent weinig informatie kan geven. Zo werd reeds aangehaald dat u niet op de hoogte

was van de datum waarop uw vader zou zijn gedood. U kan ook niet aangeven hoe de schrijvers van

de partijbrief hiervan op de hoogte zouden kunnen zijn. U stelt dat die informatie wellicht afkomstig is

van het districtshoofd, na een onderzoek, maar dit is een loutere gissing (gehoorverslag CGVS p.8).

Temeer daar u ook verklaarde dat u en uw oom naar het districtshoofd zouden zijn geweest na de

ontvoering van uw vader maar dat deze persoon u zei dat het onmogelijk was een onderzoek in te

stellen (gehoorverslag CGVS p.8). Hoe de partij dan aan de informatie is gekomen is een vraagteken.

Verder klopt ook de tijdssituering van uw vertrek niet. Zo verklaart u dat uw vader werd ontvoerd in

quas 1386 (november-december 2007) en dat u het land heeft verlaten einde saur-begin jauwza

1387 (tweede helft van mei 2008, gehoorverslag CGVS p. 3 en 4). Vervolgens, u vragen gesteld over

uw “taskara”, zegt u deze te hebben aangevraagd in 1386 (2007) “toen u wilde vertrekken”, meer

specifiek dat u de “taskara” ongeveer een maand voor uw vertrek heeft aangevraagd (gehoorverslag

CGVS p. 5). Echter, de “taskara” zelf dateert van 03.04.1386 (24 juni 2007), met andere woorden nog

van vóór de beweerde ontvoering van uw vader. Bovendien zou u pas in mei 2008 zijn vertrokken wat

bijna een jaar later was en niet een maand zoals u eerder liet uitschijnen. Met andere woorden, de

chronologie van uw relaas komt hierdoor in het gedrang. Het lijkt er dan ook op dat u uw “taskara” heeft

aangevraagd toen u inderdaad “wenste te vertrekken” maar dat de redenen van uw vertrek van andere

aard zijn dan u ten aanzien van de Belgische asielinstanties heeft verklaard. Uit het bovenstaande blijkt

dat er onvoldoende geloof kan worden gehecht aan uw asielrelaas en dat u bijgevolg de hoedanigheid

van vluchteling niet kan worden toegekend.

Ook de andere documenten, uw taskara en het schoolattest, kunnen deze conclusie niet

wijzigen vermits ze een loutere aanduiding zijn van uw identiteit en uw opleiding, die hier niet ter

discussie staan. U legt verder geen bewijsstukken voor aangaande de beweerde functies van uw vader

als Malik, als lid van de lokale Shura of als schoolhoofd.

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
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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 anti-regeringselementen 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 Dara-i Noor uit de oostelijke provincie Ningarhar. Uit de informatie die

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

als onveilig beschouwde. Uit deze informatie blijkt tevens dat meer recente bronnen nog steeds

bevestigen dat de activiteiten van de anti-regeringselementen hoofdzakelijk in de zuidelijke districten

van de provincie plaatsvinden. Uit geen enkele van deze bronnen blijkt dat het risico in uw district

recentelijk zou zijn toegenomen. Er zijn bijgevolg geen aanwijzingen dat er een fundamentele wijziging

in de veiligheidssituatie in uw district zou hebben plaatsgevonden en bovendien voert u zelf geen

elementen aan die een dergelijke wijziging aantonen. Bijgevolg kan de subsidiaire beschermingsstatus u

niet worden toegekend.

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 rechtspleging

Op grond van het inquisitoir karakter van zijn rechtspleging komt het de Raad toe te bepalen wie partij is

in de zaak (RvS 1 juli 2003, nr.121.147). In casu kan de in het verzoekschrift aangeduide eerste

verwerende partij, met name “De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister bevoegd inzake

aangelegenheden die betrekking hebben op de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging

en de verwijdering van vreemdelingen, met name de Minister van Asiel- en Migratiebeleid”, niet tot

verweer geroepen worden aangezien de beslissingen met betrekking tot de erkenning van de status van

vluchteling en de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus, niet tot diens bevoegdheden

behoort. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen is in deze verwerende partij.

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. In een eerste middel, afgeleid uit de schending van artikel 6 van het Verdrag betreffende de

Europese Unie en artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, voert

verzoeker aan dat het beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen geenszins voldoet aan de

waarborgen zoals vastgesteld in artikel 47 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese

Unie dat bindende werking heeft, hetgeen gevolgen heeft voor het asielrecht en meer bepaald voor de

toepassing van artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de

fundamentele vrijheden (hierna: EVRM). Voorts geeft verzoeker een theoretische uitzetting over ‘full

juridisction’ en betoogt hij dat de RvV ambtshalve dient over te gaan tot een onderzoek van alle feiten

relevant voor deze zaak en dat de RvV zich ervan dient te vergewissen dat verzoeker geen enkel risico

loopt op een mensonterende behandeling bij terugkeer naar “Tsjetsjenië”. Hij vervolgt dat hij zich

dienstig moet kunnen verweren tegen de repliek van het Commissariaat-generaal (CGVS), een

mogelijkheid die in casu verboden is, minstens niet voorzien, en dat er geenszins sprake is van

processuele gelijkwaardigheid van de partijen omdat hij enkel mondeling kan repliceren op de

opmerkingen van het CGVS, doch van deze opmerkingen geen akte wordt genomen. Verzoeker vraagt

volgende prejudiciële vragen te stellen: “Dienen de lidstaten te voorzien in een beroep bij een

administratief rechtscollege inzake de materie van de Kwalificatierichtlijn 2004/83 en houdt art. 47 van
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het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie of het algemeen rechtsbeginsel recht op

verdediging en recht op een beroep met volle rechtsmacht in dat deze administratieve rechtscolleges

over een eigen onderzoeksbevoegdheid dienen te beschikken die hen toelaat tot op de dag van de

eindbeslissing onderzoek te verrichten naar alle relevante feiten, die nuttig zijn om de zaak te

beoordelen.” en “Dienen de lidstaten te voorzien in een beroep bij een administratief rechtscollege

inzake de materie van de Kwalificatierichtlijn 2004/83 en houdt art. 47 van het Handvest van de

grondrechten van de Europese Unie of het algemeen rechtsbeginsel recht op verdediging en recht op

een beroep met volle rechtsmacht in dat eenieder het recht heeft om schriftelijk te antwoorden op de

antwoordbesluiten van de Lidstaat”.

3.2. In een tweede middel, afgeleid uit de schending van artikel 6 van het EVRM, herhaalt verzoeker dat

het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie bindende werking heeft en dat dit gevolgen

heeft voor het asielrecht en meer bepaald voor de toepassing van artikel 6 van het EVRM. Verzoeker

citeert artikel 18 van het Handvest en meent dat het recht op asiel een subjectief recht uitmaakt dat

verzoeker kan afdwingen van de Staat en dat dit belangrijke gevolgen heeft voor de kwalificatie van

artikel 6 EVRM. Hij verwijst naar het arrest Maaouia van het EHRM, waarin gesteld wordt dat artikel 6

EVRM niet van toepassing is met betrekking tot het vreemdelingenrecht, en tracht aan te tonen dat er

wel degelijk sprake is van een burgerlijk recht in de zin van het EVRM vermits thans niet meer kan

worden gesteld dat het asielrecht een gunst zou zijn maar wel een verplichting in hoofde van de

lidstaten van de EU om zulks toe te kennen conform de Conventie van Genève. Verzoeker herhaalt

verder het belang van de behandeling met “full jurisdiction” van een beroep bij de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen en stelt dat er geenszins sprake is van een eerlijk proces of processuele

gelijkwaardigheid vermits de verzoekende partij enkel mondeling kan repliceren op de opmerkingen van

de commissaris-generaal zonder dat van deze opmerkingen akte wordt genomen en de verzoekende

partij evenmin een repliekmemorie kan indienen.

3.3. In een derde middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 3 en 13 van het EVRM, voert

verzoeker aan dat voornoemd artikel een effectieve nationale rechtsbescherming garandeert, meent hij

dat een adequate rechtsbescherming verder gaat dan een loutere wettigheidscontrole en zeer zeker ook

verder gaat dan de beweerde “volle rechtsmacht” die de RvV volgens het Grondwettelijk Hof zou

hebben. Samengevat: “dat de RvV in zijn “volle rechtsmachtbeoordeling” de schending op een

mogelijke schending van art. 13 EVRM dient te weren en dit dient te blijken uit de motivering.”

3.4. In een vierde middel, afgeleid uit de schending van artikel 39 van Richtlijn 2005/85 betreffende de

minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de

vluchtelingenstatus (hierna: Procedurerichtlijn) en de rechten van verdediging, komt verzoeker niet

verder dan de reeds aangehaalde grieven in de eerste drie middelen. Hij vraagt de Raad de volgende

prejudiciële vraag te stellen: “Voldoet een administratieve rechtbank zonder eigen

onderzoeksbevoegdheid aan de vereisten van artikel 39 van Procedurerichtlijn 2005/85 meer bepaald

aan de vereisten van effectiviteit zoals vastgelegd in de rechtspraak van het Europees Hof van justitie.”.

3.5. In een vijfde middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 48/3 en 62 van de wet van 15

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

van vreemdelingen (vreemdelingenwet), artikel 1, A (2) van het Internationaal Verdrag betreffende de

status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni

1953 (vluchtelingenverdrag), en artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen, voert verzoeker aan dat hij in aanmerking komt om erkend te

worden als vluchteling in de zin van de vluchtelingenconventie en onderneemt hij een poging om de

motieven van de bestreden beslissing te weerleggen, of te ontkrachten, met name wat betreft het niet

kennen van het profiel van zijn vader, het niet saboteren van een school, de brief van de partij van zijn

vader en het tijdstip waarop hij zijn taskara mocht ontvangen.

3.6. In een zesde middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 48/4 en 62 van de

vreemdelingenwet, en artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van

de bestuurshandelingen, voert verzoeker in subsidiaire orde aan dat hij in aanmerking komt voor het

subsidiaire beschermingsstatuut. Hij stelt dat de commissaris-generaal er zich te gemakkelijk vanaf

gemaakt heeft door te verwijzen naar een rapport van 2008 terwijl het conflict in Afghanistan zeer

volatiel is en de aangrenzende provincies wel degelijk als onveilig dienen bestempeld te worden, en dat

het de commissaris-generaal niet toegelaten is regionale verschillen te hanteren.
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3.7. In zijn besluit vraagt verzoeker bijkomend de volgende prejudiciële te stellen aan het Europees Hof

van Justitie: “Dienen de rechtbanken van de lidstaten bij de beoordeling van een asielaanvraag rekening

te houden met de in artikel 4.3 Richtlijn 2004/83 vermelde gegevens en over een eigen

onderzoeksbevoegdheid te beschikken om zulks te doen.”.

3.8. Bij het verzoekschrift worden volgens de inventaris volgende documenten toegevoegd: “ partijkaart

van zijn vader in origineel, de taskara vader origineel, briefwisseling” en een ander niet omschreven

rood boekje document.

3.9. Waar verzoeker zich in de eerste vier middelen beperkt tot een theoretische uiteenzetting over het

afdwingbare karakter van de grondrechten van het gemeenschapsrecht en volle rechtsmacht, en hierbij

verwijst naar rechtspraak van het Europees Hof van Justitie en het Europees Hof voor de Rechten van

de Mens, en alzo de schending van artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese

Unie, waaronder de rechten van verdediging en het recht op een beroep in volle rechtsmacht, aanvoert

en poneert dat het principe dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen geen eigen onderzoek kan

instellen, in strijd is met het begrip “full jurisdiction” zoals vastgelegd in artikel 6 EVRM, wijst de Raad op

wat volgt.

Uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof blijkt dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen over

volle rechtsmacht beschikt wanneer hij optreedt op grond van artikel 39/2, §1 van de vreemdelingenwet

en dat de rechtszoekende niet van een daadwerkelijke jurisdictionele waarborg is beroofd. Op grond van

artikel 39/2 van de voormelde wet kan de Raad de beslissingen van het CGVS bevestigen, hervormen,

of, in bepaalde gevallen, vernietigen. Het beroep heeft een devolutieve werking; het geschil wordt in zijn

geheel bij de Raad aanhangig gemaakt. De Raad kan in voorkomend geval de beslissing van het CGVS

hervormen, ongeacht op grond van welk motief deze werd genomen. In bepaalde gevallen kan de Raad

de beslissing van het CGVS vernietigen: hetzij omdat aan de bestreden beslissing een substantiële

onregelmatigheid kleeft die door de Raad niet kan worden hersteld, hetzij omdat essentiële elementen

ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen tot de bevestiging of hervorming van de bestreden

beslissing zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen te moeten bevelen. Bovendien heeft het beroep

van rechtswege een schorsende werking (artikel 39/70 van de vreemdelingenwet), met uitzondering van

de asielaanvragen die door onderdanen van een lidstaat van de Europese Unie worden ingediend. Ten

slotte kan tegen elke eindbeslissing van de Raad een administratief cassatieberoep worden ingesteld bij

de Raad van State (GwH 27 mei 2008, nr. 81/2008, r.o. B.15.2. Zie eveneens GwH 30 oktober 2008, nr.

148/2008, r.o. B.6.1 e.v.).

Het hoofdzakelijk schriftelijke karakter van de rechtspleging, vergezeld van de mogelijkheid voor de

partijen en hun advocaat om hun opmerkingen mondeling voor te dragen op de terechtzitting, zoals

daarin is voorzien in artikel 39/60, tweede lid van de vreemdelingenwet, doet geen afbreuk aan het recht

op een rechterlijke toetsing en aan het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel. Hieraan wordt evenmin

afbreuk gedaan door artikel 39/76, §1, tweede en derde lid van de vreemdelingenwet wanneer deze

bepalingen worden geïnterpreteerd in die zin dat zij de bevoegdheid met volle rechtsmacht van de Raad

niet beperken (GwH 27 mei 2008, nr. 81/2008, r.o. B.28.1.). Uit het voormelde arrest van het

Grondwettelijk Hof blijkt eveneens dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, die een volwaardig

administratief rechtscollege is, voldoet aan de eisen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid (GwH 27

mei 2008, nr. 81/2008, r.o. B.19.3).

Uit de geciteerde rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, blijkt dat de Raad over volle rechtsmacht

beschikt wanneer hij optreedt op grond van artikel 39/2, §1 van de vreemdelingenwet en dat de

rechtszoekende niet van een daadwerkelijke jurisdictionele waarborg is beroofd. De Raad stelt dat hij

aldus beschikt over een beroep dat voldoet aan alle waarborgen voorzien in artikel 47 van het Handvest

van de grondrechten van de Europese Unie (en in artikel 13 van het EVRM), zodat het verzoek tot het

stellen van prejudiciële vragen hieromtrent aan het Hof van Justitie wordt verworpen. Het loutere feit dat

verzoeker niet akkoord blijkt te zijn met deze rechtspraak van het Grondwettelijk Hof is niet relevant.

Behoudens een theoretische uitzetting geeft verzoeker ook niet concreet aan welke elementen met

betrekking tot zijn asielaanvraag niet door de Raad onderzocht kunnen worden. Verder is het niet

duidelijk op welke wijze verzoekers rechten van verdediging zouden zijn geschonden. Immers, op de

openbare terechtzitting van 22 oktober 2010 werd verzoeker bijgestaan door zijn raadsvrouw, werd aan

de raadsvrouw de mogelijkheid geboden toelichting te verschaffen bij het verzoekschrift en eventuele

opmerkingen te formuleren op de nota van de verwerende partij, en werd ook aan verzoeker de

mogelijkheid geboden zijn relaas toe te lichten, een mogelijkheid waarvan verzoeker, noch zijn



RvV X - Pagina 7

raadsvrouw gebruik hebben gemaakt vermits zij hebben verwezen naar hetgeen in het verzoekschrift

werd uiteengezet. Verder dient te worden vastgesteld dat het CGVS in casu geen repliekmemorie heeft

ingediend maar wel de door de wet voorziene nota met opmerkingen op het verzoekschrift, dat tijdig

werd ingediend en waarvan verzoeker kopie heeft ontvangen samen met de beschikking waarbij de

terechtzitting werd vastgesteld op 22 oktober 2010. Waar verzoeker nog een prejudiciële vraag wil

stellen over de eigen onderzoeksbevoegdheid van de RvV, kan volstaan worden met de verwijzing naar

het voornoemd arrest van het Grondwettelijk Hof. Waar verzoeker nog vraagt of een beroep met volle

rechtsmacht inhoudt “dat eenieder het recht heeft om schriftelijk te antwoorden op antwoordbesluiten

van de Lidstaat”, wijst de Raad erop dat in casu de verwerende partij de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen is, die geheel onafhankelijk is bij het nemen van zijn beslissingen ( artikel

57/2 van de vreemdelingenwet) en niet “de lidstaat”, en deze vraag niet noodzakelijk is voor het

oplossen van het voorliggend geschil.

3.10. Uit de lezing van verzoekers verklaringen blijkt dat hij als minderjarige Afghanistan verlaten zou

hebben omwille van zijn vader, die dorpshoofd was van Qala-i Shahi, lid was van de lokale raad van

dorpshoofden, directeur was van het “Lycée Dara-i Noor” en ook activiteiten uitoefende voor de partij

“Hezb-i Mutahed-i Melli Afghanistan”, die na verschillende bedreigingen vanwege de Taliban in

december 2007 werd ontvoerd. Verzoekers moeder werd de volgende nacht vermoord. Uit vrees ook te

worden vermoord door de Taliban, verliet verzoeker in mei 2008 Afghanistan. Ongeveer een maand

voor het gehoor op het Commissariaat-generaal (29 oktober 2008) vernam verzoeker via zijn

schoonbroer dat zijn vader gedood werd.

3.11. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag geweigerd omdat (i) hij, als

geschoolde en oudste zoon, onvoldoende het profiel en de problemen van zijn vader heeft aannemelijk

gemaakt, (ii) het niet ernstig is dat hij de inhoud van de brief van de partij van zijn vader niet eerder dan

het gehoor is nagegaan, (iii) de brief pas bewijswaarde heeft in zoverre hij ondersteund wordt door

geloofwaardige verklaringen, wat in casu niet het geval is, en in Afghanistan eender welk document

tegen omkoping of betaling kan bekomen worden, (iv) het bovendien merkwaardig is dat deze brief

volledig handgeschreven is zonder hoofding of logo van de partij, er verschillende namen staan van

welke organisatie de brief uitgaat, verzoeker niet weet door wie de brief ondertekend is en deze persoon

niet verkozen werd, (v) hij geen informatie kan geven over de ontvoering van zijn vader en de dood van

zijn vader en moeder, (vi) de tijdssituering van zijn vertrek uit Afghanistan niet klopt gelet op zijn

verklaringen over zijn taskara, (vii) zijn taskara en schoolattest slechts een aanduiding vormen van zijn

identiteit en opleiding, dewelke niet ter discussie staat, en (viii) er voor burgers uit het district Dara-i

Noor, provincie Nangarhar, geen nood is aan subsidiaire bescherming, zoals uitgebreid toegelicht.

3.12. De bepalingen vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen en artikel 62 van de vreemdelingenwet hebben tot doel de burger in kennis te

stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat kan

worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Uit het

verzoekschrift blijkt ontegensprekelijk dat verzoeker kritiek uitbrengt op de inhoud van de motivering

zodat hij een beweerde schending van deze motiveringsplicht niet dienstig kan inroepen.

3.13. Waar verzoeker bevestigt dat hij inderdaad zeer weinig kennis heeft van zijn vaders activiteiten en

dit poogt te verklaren door te stellen dat hij van deze zaken in zijn geheel werd afgeschermd en zijn

vader niets tegen hem zei en dat het juist ongeloofwaardig zou zijn mocht hij van al deze zaken op de

hoogte zijn en hij enkel in het weekeinde thuis was, kan hij de Raad niet overtuigen. Zo is het

ongeloofwaardig dat indien verzoekers vader lid zou zijn van een politieke partij verzoeker niet minstens

op de hoogte zou zijn van de naam van deze partij, temeer hij een brief voorlegt van deze partij ter

ondersteuning van zijn relaas en voorhoudt dat zijn vader actief was voor de partij. Daarenboven is de

Raad van oordeel dat indien verzoekers vader effectief door de Taliban zou zijn ontvoerd in december

2007 en later vermoord en zij ook verantwoordelijk is voor de moord op zijn moeder, verzoeker, samen

met zijn schoonbroer wel de nodige stappen zou hebben gezet teneinde meer concrete informatie te

vernemen waarom en in welke omstandigheden zijn vader zou zijn ontvoerd en later vermoord en om

welke reden zijn moeder zou zijn vermoord. Meer nog, volgens verzoekers verklaringen zou zijn vader

een vrij belangrijke positie hebben ingenomen in de gemeenschap, als hoofd van het dorp, directeur van

de school en actief lid van een politieke partij zodat het niet in het minst aannemelijk is dat er geen

politieonderzoek zou zijn geweest of dat daarover niet zou zijn gecommuniceerd in een lokale krant, of

dat verzoeker geen enkel ander begin van bewijs kan bijbrengen over het gebeurde dan een document

opgemaakt door de partij “Mutahed-i Melli”, waaraan overigens geen objectieve bewijswaarde kan

worden toegekend. Immers, zoals reeds in de bestreden beslissing opgemerkt kan in Afghanistan gelijk
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welk document bekomen worden door omkoping of betaling of op de zwarte markt (zie

informatie beschikbaar op het CGVS waarvan een kopie werd toegevoegd aan het administratieve

dossier ), is het opvallend dat het een volledig handgeschreven brief is, zonder een echte hoofding of

logo van de betreffende partij, is het bovendien eigenaardig dat er eerst staat “Hezb-i Mutahed-i Melli”

en vervolgens “Shura Wilayat Ningarhar”, of “Provinciale Raad Ningarhar” terwijl deze raad

is samengesteld uit verkozen kandidaten van verschillende partijen en is brief ondertekend door ene Z.

H.. die verzoeker zelf niet kent, en blijkt uit de informatie dat deze persoon weliswaar een kandidaat was

doch niet verkozen werd. Derhalve hecht de Raad geen enkele objectieve bewijswaarde aan dit

document als bewijs van de door verzoeker voorgehouden gebeurtenissen, namelijk de ontvoering van

zijn vader en de moord op zijn vader en moeder. Wat de nieuwe documenten betreft, met name de

identiteitskaart en partijkaart van zijn vader stelt de Raad vast dat deze slechts de identiteit en

nationaliteit kunnen aantonen van de persoon en het lidmaatschap bij een politieke partij, niets meer en

niets minder.

Daarenboven komt verzoekers bewering in het verzoekschrift dat zijn vader niets tegen hem zei niet

overeen met verzoekers verklaringen waar hij stelt op de vraag hoe hij weet dat zijn vader herhaaldelijk

werd bedreigd “hij heeft mij daarover verteld”.

Waar verzoeker tijdens het gehoor bij het Commissariaat-generaal stelt dat hij en zijn schoonbroer naar

de “woleswal” zijn gegaan om te vragen wie zijn vader zou hebben ontvoerd en de “woleswal” zei “dat is

heel normaal in Afghanistan, dat hij niets kon doen”, en antwoordt op de vraag of er een onderzoek is

ingesteld toen hij naar het districthoofd ging “neen, ze hebben niets gedaan, ze zeiden waar kunnen we

Taliban vinden ze zijn zeker gevlucht”, kan hij de Raad niet overtuigen gelet op het door verzoeker

voorgehouden profiel van zijn vader.

Zo verzoeker probeert aan te tonen dat hij geen dari machtig is wijst de Raad op de volgende verklaring:

“Welke taal spreek je? Pashai is moedertaal, Pashtoe. Spreek je nog een andere taal van het land? Op

school heb ik Dari gestudeerd, ik kan spreken.” (CGVS, gehoor p. 2).

Verzoeker slaagde er verder niet in eenduidige verklaringen af te leggen over het tijdsverloop van de

gebeurtenissen en het tijdstip waarop hij zijn taskara zou hebben aangevraagd aangezien hij enerzijds

verklaarde dat zijn vader in november - december 2007 ontvoerd werd en hij de tweede helft van mei

2008 het land verlaten had (CGVS, gehoor p. 3-4), en hij anderzijds verklaarde de taskara te hebben

aangevraagd in 2007 toen hij wilde vertrekken (CGVS, gehoor p. 5) terwijl zijn taskara dateert van 24

juni 2007, zijnde van voor de ontvoering. Verzoekers poging tot verschoning van deze

tegenstrijdigheden, met name dat hij niet precies kan aanduiden wanneer hij zijn taskara zou ontvangen

hebben en dat hij verward was door het feit dat hij het document had om zijn diploma te kunnen krijgen

in school en dat hij het document nadien bij familie liet, kan niet aanvaard worden vermits de verklaring

niet strookt met verzoekers eerdere verklaring deze taskara voorheen niet nodig te hebben gehad voor

school (CGVS, gehoor p. 5).

3.14. 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 vol-

doende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, plausibel en

oprecht zijn. Deze verklaringen moeten coherent zijn en niet in strijd met algemeen bekende feiten.

(UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer 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

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

van artikel 1, A (2), van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, in aanmerking worden genomen.

3.16. Op 12 oktober 2010 laat de verwerende partij aan de Raad een update, gedagtekend 24 augustus

2010, geworden betreffende de veiligheidssituatie in de provincie Nangarhar in de periode november

2009 en augustus 2010 (“Veiligheidssituatie in het oosten van Afghanistan (Nuristan, Kunar, Laghman,

Nangarhar)”). Bij het nemen van de bestreden beslissing oordeelde de commissaris-generaal voor de



RvV X - Pagina 9

vluchtelingen en de staatlozen dat verzoeker niet in aanmerking kwam voor de status van subsidiair

beschermde. Deze beslissing steunde op een evaluatie van de toenmalige veiligheidssituatie in

Afghanistan waarbij het UNHCR-rapport “Eligibility Guidelines for assessing the international protection

needs of asylumseekers from Afghanistan” van juli 2009 in rekening werd genomen. UNHCR stelt

daarin dat het zich niet meer in staat acht om een accurate Security Update vrij te geven waarbij

specifieke conflictgebieden worden afgebakend. Evenwel wordt het bestaan van regionale verschillen in

de veiligheidssituatie in Afghanistan bevestigd. De aanvragen voor Afghaanse asielzoekers dienen

volgens UNHCR op basis van de vrees voor ernstige en willekeurige schade in het kader van het

gewapend conflict op individuele gronden beoordeeld te 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. Uit hoger aangehaalde actualisatie van de veiligheidssituatie blijkt dat de

veiligheidssituatie in de gehele provincie Nangarhar, waarvan verzoeker afkomstig is, in die mate

gewijzigd is dat er sprake is van een reëel risico in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de

vreemdelingenwet.

Rekening houdend met deze ontwikkelingen en het gegeven dat er niet meteen concrete indicaties zijn

om de afkomst, recente herkomst en het profiel van verzoeker in twijfel te trekken, is de Raad dan ook

van oordeel dat verzoeker in aanmerking komt voor de status van subsidiair beschermde.

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 toegekend.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien november 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


