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nr. 51 168 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 23 juli 2010 heeft

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

22 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 26 augustus 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

8 oktober 2010.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat D. VAN EENOO, 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 24 juni 2009 en heeft zich dezelfde dag vluchteling verklaard.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 14 juli

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

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 13 april 2010.

1.3. Op 22 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 23 juni 2010 aangetekend verzonden.
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De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te bezitten en van Kandahar afkomstig te zijn. U bent Sadaat

en soennitisch moslim. Toen u 10 jaar oud was verhuisde u met uw gezin naar Mazar-e-Sharif in

de provincie Balkh, waar u tien jaar woonde. Daarna verhuisde u naar Maimana in de provincie

Faryab waar u bij de hulporganisatie ACTED werkte. Uw familie keerde terug naar Kandahar. Omwille

van uw werkzaamheden bij ACTED werd uw vader door de taliban vermoord. U was op dat moment

in Maimana, maar u besloot ook te vluchten. Dit was kort na de aanslagen op 11 september

2001 waardoor de wegen afgesloten waren. U keerde daarop terug naar Kandahar waar de taliban na

twee dagen terug naar uw huis kwamen waardoor u de regio terug moest verlaten. U ging terug

naar Mazar-e-Sharif en wou het land verlaten. Dit ging echter niet doordat de wegen en de grenzen

nog steeds gesloten waren. Na twee of drie dagen in Mazar-e-Sharif keerde u terug naar Maimana waar

u opnieuw begon te werken, dit was ongeveer eind agrab 1380 (omzetting Westerse

kalender oktober/november 2001). Karzai werd verkozen als president waardoor de situatie veranderde

en u stopte in hamal 1381 (maart/april 2002) met uw werk om terug te keren naar Mazar-e-Sharif, waar

u wou studeren. Uw jongere broer woonde toen bij u, jullie hadden er een huis en een winkel waar uw

broer kledij verkocht. U bleef ongeveer 7 maanden in Mazar-e-Sharif tot u in qaus 1381

(november/december 2002) opnieuw problemen kreeg. U had verdachte mensen op een moto gezien

en een dag later zag u hen opnieuw. U meende dat u achtervolgd werd en besloot om uw land te

verlaten. U vluchtte naar Turkije waar u ongeveer 5 jaar woonde en werkte in Istanbul. U had zich

ingeschreven bij een soort kantoor om een verblijfsvergunning te krijgen, maar die hebt u nooit

ontvangen. In sambula 1387 (augustus/september 2008) keerde u terug naar Kandahar in Afghanistan

omdat uw moeder ernstig ziek was. In mizan 1387 (september/oktober 2008) besloot u opnieuw om uw

land te verlaten nadat u verdachte mensen aan de moskee had zien staan. De dag nadien stonden die

mensen er terug, u had schrik en kwam niet meer buiten. U contacteerde de smokkelaar en vanuit

Kandahar reisde u via Iran en Turkije naar België waar u ongeveer 9 maanden later toekwam. Op 24

juni 2009 vroeg u er asiel aan.

Ter ondersteuning van uw asielrelaas legt u uw taskara, een certificaat van tewerkstelling bij

ACTED, een dreigbrief van de taliban en de originele enveloppe waarmee de documenten u vanuit

Kandahar werden opgestuurd voor.

B. Motivering

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

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

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

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

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

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

van vluchteling overeenkomstig art. 1, par. A, lid 2 van de Conventie van Genève niet kan

worden toegekend. U brengt immers onvoldoende zwaarwichtige elementen aan waaruit blijkt dat er in

hoofde van uw persoon een ernstig risico kan worden vermoed op een gegronde vrees voor vervolging

zoals omschreven in de Vluchtelingenconventie, namelijk daadwerkelijk en systematisch op grond van

uw nationaliteit, etnische origine, religie, politieke overtuiging of het behoren tot een welbepaalde

sociale groep.

Er bestaan immers diverse twijfels aan de geloofwaardigheid van uw asielrelaas. Zo verklaart u dat

uw vader omwille van uw werkzaamheden bij de organisatie ACTED door taliban vermoord werd

in Kandahar (CGVS 13/04/2010 p.3, 10). U verbleef op dat moment in Maimana in de provincie

Faryab. Ondanks het feit dat uw vader in Kandahar, omwille van uw werkzaamheden in Maimana

werd vermoord, keert u na dit incident terug naar Kandahar (CGVS 11/05/2010 p.2). Het is toch op zijn

minst merkwaardig dat, nadat in Kandahar dergelijke zaken omwille van u gebeurd zijn met uw vader, u

toch terugkeert naar Kandahar, zoals u zelf zegt het hoofdkwartier van de taliban (CGVS 13/04/2010 p.

7). Na enkele dagen zou u er zelf ook bedreigd zijn door taliban. Het feit dat u het risico nam om na

de moord op uw vader door de taliban toch naar Kandahar terug te keren doet ernstig twijfelen aan

de geloofwaardigheid en ernst van uw vrees voor vervolging door de taliban.

Verder verklaart u dat mensen zoals u, die voor een buitenlandse organisatie werkten, na de val van

de taliban gevaar liepen (CGVS 13/04/2010 p.8). Uit uw verklaringen blijkt dat u echter niet omwille

van concrete bedreigingen door de taliban gestopt bent met uw werk bij ACTED, maar omdat u verder

wou gaan studeren (CGVS 13/04/2010 p.8). U gaf vooreerst een vaag antwoord op de vraag hoe de

taliban wist dat u voor dergelijke organisatie werkzaam was: u beweerde enkel dat “ze het weten, het is

anders dan hier” (CGVS 13/04/2010 p. 8). U verklaarde Mazar-e-Sharif in agrab 1380
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(oktober/november 2001) te zijn ontvlucht nadat u merkte dat u achtervolgd werd (CGVS 13/04/2010

p.8). U hebt echter geen concrete aanwijzingen voor uw vermoeden geviseerd of achtervolgd te zijn

door de taliban. U zou twee keer mensen op een motor gezien hebben, een keer op verre afstand en

een keer zou een van hen op u toegestapt zijn maar nog voor hij bij u was, was u blijkbaar weggelopen.

U geeft als enige argument dat die mensen er verdacht uitzagen (CGVS 13/04/2010 p.8). U hebt echter

geen idee wie die mensen zijn, u denkt dat ze misschien taliban waren, maar u weet dit niet zeker

(CGVS 11/05/2010 p.3). U vermoedt dat ze u volgden omwille van uw werk bij de organisatie en dat ze

misschien denken dat u nog steeds voor die organisatie werkt (CGVS 11/05/2010 p.3). Waarom ze dat

zouden denken weet u niet, u haalt enkel aan dat u het gevoeld en gezien hebt dat u achtervolgd werd.

U werd tot aan uw vertrek nooit persoonlijk bedreigd (CGVS 13/04/2010 p.9) en verdere details over die

achtervolging of over die mensen en hun motieven om u te achtervolgen kunt u niet geven.

U woonde 5 jaar in Turkije en keerde dan terug naar Kandahar waar uw moeder en broer nog

steeds woonden. Uit uw verklaringen blijkt nergens dat zij in die periode problemen hebben

ondervonden, ondanks het feit dat uw vader er voordien vermoord zou zijn door de taliban. Toen u na

vijf jaar terug naar Kandahar ging, dacht u opnieuw dat u achtervolgd werd, maar wederom kunt u dit

onvoldoende aannemelijk maken (CGVS 13/04/2010 p.9). U verklaart dat u verdachte mensen bij de

moskee zag staan en toen u de volgende dag terugkeerde, stonden deze mensen er terug (CGVS

13/04/2010 p.9). Deze personen zagen eruit als taliban. U verklaart zelf dat deze mensen niets gezegd

hebben tegen u (CGVS 13/04/2010 p.9). U heeft bovendien geen idee wie die mensen waren en of dit

dezelfde mensen waren als in Mazar-e-Sharif die u opnieuw in Kandahar achtervolgden (CGVS

11/05/2010 p.3). U blijkt dus louter te vermoeden dat het om mensen gaat die u viseerden. U heeft ook

geen weet van ex-collega’s van de hulporganisatie die eventueel ook problemen zouden hebben met de

taliban (CGVS 11/05/2010 p.5). U zou van buurtbewoners ook gehoord hebben dat u moet proberen zo

snel mogelijk het land te verlaten, maar bij de vraag of u kon verduidelijken waarop zij zich baseerden

om te denken dat uw leven in gevaar was blijkt dit gebaseerd te zijn op de algemene stelling dat er

dagelijks veel incidenten gebeuren in Kandahar. Uw vrees voor vervolging maakte u onvoldoende

aannemelijk en blijkt dus louter hypothetisch te zijn.

Na uw vertrek ontving uw moeder een dreigbrief van de taliban, die u ter ondersteuning van

uw asielrelaas voorlegt. U maakt gezien uw verklaringen nergens aannemelijk dat u 7-8 jaar nadat u

voor deze hulporganisatie zou gewerkt hebben plots een dreigbrief zou krijgen van de taliban. In het

licht van voorgaande vaststellingen, waarbij u uw vrees voor vervolging door de taliban nergens

aannemelijk maakte, dient de echtheid van deze brief dan ook ernstig te worden betwijfeld. Hierbij kan

worden vastgesteld dat deze brief geen objectief element is en door eender wie kan opgesteld zijn.

Daarnaast legt u nog uw taskara, een certificaat van tewerkstelling bij ACTED en de originele enveloppe

voor waarmee de documenten u vanuit Kandahar werden opgestuurd. Uw taskara is enkel een bewijs

van uw identiteit en uw afkomst, wat door het CGVS niet betwist wordt. Het attest van ACTED toont aan

dat u 8 jaar geleden voor hen gewerkt hebt, wat eveneens niet wordt betwist. Dit document kan echter

niet aantonen dat u ook daadwerkelijk problemen had omwille van uw werkzaamheden bij hen.

Uw documenten zijn dus niet van die aard dat ze de bevindingen van het CGVS inzake uw

asielaanvraag kunnen wijzigen.

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
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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 Mazar-e-Sharif te worden beoordeeld. U verklaart immers dat uw broer

en uw zus daar momenteel verblijven (CGVS 11/05/2010 p.3) en u hebt er zelf gedurende lange

tijd gewoond (CGVS 13/04/2010 p.3, p.7 en CGVS 11/05/2010 p.2). Uw familie heeft er een huis

(CGVS 11/05/2010 p.3) en een winkel (CGVS 13/04/2010 p.3). U beschikt ginder dus over een

degelijk opvangnetwerk. Bovendien verklaart u dat er naast uw problemen met de taliban geen redenen

zijn waarom u niet bij uw broer en zus terecht zou kunnen (CGVS 11/05/2010 p.4). Gezien uw

problemen met de taliban onvoldoende aannemelijk worden bevonden, kan er redelijkerwijs van

uitgegaan worden dat u zich in Mazar-e-Sharif kan vestigen.

Het UNHCR vermeldde op 6 oktober 2008 de provincies Sar-e Pul, Balkh, Samangan en

Badakhshan niet als onveilige provincies. Ook uit de meer recente informatie die bij het administratieve

dossier werd gevoegd, blijkt dat geen enkele bron erop wijst dat uw district onveilig zou zijn. Er is in de

bronnen wel sprake van toenemende activiteiten van AGE’s, bijvoorbeeld via de verdeling van night

letters (dreigbrieven die ’s nachts worden verspreid) en occasionele IED’s (bermbommen) en

hinderlagen, doch deze vinden vooral in andere gebieden plaats. Bovendien voert u zelf geen

elementen aan die op een voor burgers onveilige situatie wijzen. 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 het district Mazar-e-Sharif van de provincie Balkh 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

Mazar-e-Sharif van de provincie Balkh aldus geen reëel risico op ernstige schade in de zin van art. 48/4,

§2, c van de Vreemdelingenwet.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 48/3 en 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), artikel 1 A (2) van het Internationaal Verdrag betreffende de

status van vluchtelingen van 28 juli 1951, artikel 1 (2) van het Protocol betreffende de status van

vluchtelingen van 31 januari 1967 en de materiële motiveringsplicht, tracht verzoeker in een eerste

onderdeel met betrekking tot de weigering van de erkenning als vluchteling enkele motieven van de

bestreden beslissing te weerleggen, met name wat betreft het risico dat hij nam om na de dood van zijn

vader naar Kandahar terug te keren, het feit dat hij zich slechts baseert op vermoedens omtrent de

achtervolgingen door de Taliban, het merkwaardige feit dat verzoekers moeder en broer geen

problemen hebben ondervonden in Kandahar tijdens verzoekers verblijf in Turkije, en de dreigbrief van

de Taliban. Verzoeker besluit dat hij zijn volledige medewerking heeft verleend aan de asielinstanties
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door alle feiten waarover hij kennis heeft te hebben vermeld zodat hij dan ook de gegrondheid van zijn

vervolgingsvrees voldoende aannemelijk heeft gemaakt.

In een tweede onderdeel met betrekking tot de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus gaat

verzoeker niet akkoord met de beoordeling van de veiligheidssituatie in de stad Mazar-e-Sharif, waar hij

over een familiaal opvangnet zou beschikken, door de commissaris-generaal. Verzoeker is van mening

dat er op zijn minst een update moet komen van de neergelegde CEDOCA informatie aangezien deze

informatie dateert van 20 november 2009. Als nieuw element in de zin van artikel 39/76 van de

vreemdelingenwet voert verzoeker aan dat zijn broer en zus sinds het interview van 13 april 2010 niet

langer in Mazar-e-Sharif wonen. Verzoeker beweert sindsdien geen contact meer gehad te hebben en

niet te weten waar ze nu wonen. Verzoeker wijst nog op de dreigbrief waaruit blijkt dat de Taliban hem

over gans Afghanistan zal zoeken waardoor het nodig is om een nieuw onderzoek te laten gebeuren

over de nood aan subsidiaire bescherming.

2.2. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag geweigerd omdat (i) het feit dat hij

het risico nam om, na de moord op zijn vader door de Taliban in Kandahar, terug te keren naar

Kandahar ernstig doet twijfelen aan de geloofwaardigheid en ernst van zijn vrees voor vervolging voor

de Taliban, (ii) hij niet omwille van concrete bedreigingen door de Taliban gestopt is met zijn werk bij

ACTED maar omdat hij verder wilde studeren, (iii) hij tot aan zijn vertrek nooit persoonlijk bedreigd werd,

hij zich slechts baseert op vermoedens en hij geen verdere details kan geven over de achtervolging of

over de mensen en hun motieven om hem te achtervolgen, (iv) zijn moeder en broer tijdens de periode

dat verzoeker in Turkije leefde geen problemen hebben ondervonden in Kandahar, (v) hij zich opnieuw

op vermoedens baseert omtrent de achtervolgingen na zijn terugkeer naar Kandahar, (vi) hij geen weet

heeft van ex-collega’s van de hulporganisatie die eventueel ook problemen zouden hebben met de

Taliban, (vii) de aansporing van buurtbewoners om het land te verlaten gebaseerd is op vermoedens en

de algemene stelling dat er dagelijks veel incidenten gebeuren in Kandahar, (viii) het niet aannemelijk is

dat verzoeker zeven à acht jaar nadat hij voor de hulporganisaties werkte, plots een dreigbrief zou

krijgen van de Taliban, de echtheid van deze brief ook betwijfeld wordt gezien bovenstaande

vaststellingen en deze brief door iedereen kan opgesteld zijn en derhalve geen objectief element is, (ix)

zijn taskara enkel een bewijs van zijn identiteit en afkomst is, hetgeen niet betwist wordt, (x) het attest

van ACTED aantoont dat hij acht jaar geleden voor hen gewerkt heeft, wat eveneens niet betwist wordt,

maar dit document niet aantoont dat hij daadwerkelijk problemen had omwille van zijn werkzaamheden

bij hen, en (xi) gezien zijn verklaringen in casu de veiligheidssituatie in de stad Mazar-e Sharif dient te

worden beoordeeld en na grondige analyse van de beschikbare informatie geconcludeerd kan worden

dat er voor burgers in het district Mazar-e Sharif in de provincie Balkh actueel geen reëel risico bestaat

om het slachtoffer te worden van een ernstige bedreiging van zijn leven of zijn persoon als gevolg van

willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict, zoals uitgebreid toegelicht.

2.3. Waar verzoeker betoogt dat hij wel naar Kandahar terugkeerde voor de begrafenis van zijn vader,

ongeacht de (veiligheids)risico’s, dient te worden vastgesteld dat hij in zijn verzoekschrift zelf aangeeft

dat hij “geen concrete aanwijzingen (heeft) voor zijn vermoeden dat hij geviseerd of achtervolgd zou zijn

door de taliban”, hij zijn vervolgers niet persoonlijk kende en hiervoor niet naar de politiek kon gaan. De

Raad wijst erop dat de bewijslast in beginsel bij de kandidaat-vluchteling rust en dit ook geldt voor de

ernst van de gevreesde vervolging, die een essentieel onderdeel is van de hoedanigheid van

vluchteling. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen en derhalve ook de Raad

moeten oordelen over de geloofwaardigheid van de subjectieve vrees van de kandidaat-vluchteling en

of deze een objectieve grondoorzaak heeft. Daartoe moet de kandidaat-vluchteling aantonen dat er

omstandigheden bestaan waardoor hij gegronde redenen heeft te vrezen voor vervolging in

vluchtelingrechtelijke zin. Uit het gehoorverslag van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen van 13 april 2010 blijkt dat verzoekers verklaringen met betrekking tot zijn vrees voor

vervolging niet concreet worden toegelicht en uitermate vaag zijn. Zo stelt hij het volgende: “(…) ik was

niet thuis en omwille van mijn werk is mijn vader om het leven gekomen. Wanneer was dat? Agrab 1380

(okt. nov. 2001) Bent u daar dan blijven wonen of wat heeft u dan gedaan? Daarna omdat de wegen

waren gesloten, 8 dagen later ben ik naar Kandahar gegaan. Ik was er ongeveer 2 dagen en de tweede

dag kwamen ze nog eens naar ons huis en toen ben ik gevlucht. Wie kwam er naar uw huis? De taliban.

Dan bent u gevlucht? Toen ben ik gevlucht (…) Ik ben terug naar Mazar gegaan. Ik wou toen al het land

verlaten, ik voelde me echt in gevaar, maar het was een beetje moeilijk omdat de wegen en de grenzen

gesloten waren. (…) Dan bent u naar Mazar gegaan? Ja, maar Mazar was ook niet veilig voor mij, van

Mazar ben ik terug naar Maimana gegaan en ben ik terug gaan werken. (…) En dan? Ik ben naar

Maimana gegaan en terug gaan werken en toen werd Karzai verkozen als president, de situatie was

een beetje veranderd, na een tijdje ben ik gestopt met mijn werk, ik ben terug naar Mazar gegaan om te
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studeren. Wanneer was dat? In hamal 1381. In hamal begint het schooljaar. Bij wie woonde u dan? Met

mijn broer die jonger is dan mij, we hebben daar een huis en een winkel enzo. (…) Welke winkel hadden

jullie? Onze winkel. (…) Hoe lang bent u in Mazar gebleven? 6 à 7 maanden ongeveer, toen kreeg ik

nog eens problemen, toen heb ik Mazar verlaten. Naar waar bent u dan gegaan? Naar Turkije. Hoelang

heeft u daar gewoond? 5 jaar ongeveer. (…)” (CGVS, p. 3) “In Mazar deed u de 12de klas opnieuw en

dan? Nadat ik mijn school afgemaakt had was ik aan het afwachten voor het toelatingsexamen van de

universiteit en toen heb ik gemerkt dat ik achtervolgd werd en ik voelde mij in gevaar en toen moest

vluchten. Had u concrete aanwijzingen? 2 dagen heb ik mensen met een motor gezien, verdachte

mensen, dus op een dag zag ik die mensen op een lange afstand, maar ze hadden van die tulbanden

aan grote sjalen. Het was echt verdacht (…) de andere dag heb ik die mensen nog eens gezien 4

mannen op 2 moto’s, nu was het op een heel korte afstand. Eén van hen is afgestapt en wou naar mij

komen, dicht bij mij, ik zag dat hij onder zijn sjaal een wapen had, ik ben weggelopen (…) daarna die

mensen hebben me niet gevolgd er zijn te veel mensen en het was te druk. Wanneer was dat? Qaus

1381 (december 2002) (…) Werd u daar persoonlijk bedreigd? Anders was ik niet hier. Ik ben

weggelopen, gelukkig kreeg ik de kans daarna heb ik land verlaten. (…)” (CGVS, p. 3-8)

Uit deze verklaringen blijkt dat verzoeker geen concrete aanwijzingen geeft voor een gegronde vrees

voor vervolging vanwege de taliban tussen 2001-2002 in Kandahar, Maimana waar hij werkte en Mazar

waar hij studeerde, voordat hij Afghanistan verliet richting Turkije, waar hij ongeveer 5 jaar zou hebben

verbleven. Vermits verzoeker na de begrafenis van zijn vader, via een verblijf in Mazar van 2 à 3 dagen,

terugkeerde naar Maimana om er te werken bij ACTED zijn de beweringen, met name dat zijn vader

vermoord werd omwille van zijn tewerkstelling bij de hulporganisatie ACTED en de taliban na ongeveer

2 dagen nog eens naar hun huis kwamen voor verzoeker, niet aannemelijk omdat redelijkerwijs kan

verwacht worden dat verzoeker niet meer naar zijn werkplaats ACTED zou zijn teruggekeerd. Verzoeker

stopte ook zijn tewerkstelling niet omdat hij bedreigd werd maar wel omdat hij alsnog zijn 12de klas wilde

afmaken en daarvoor naar Mazar terugkeerde. De problemen die hij in Mazar zou hebben gehad, en die

de aanleiding waren voor zijn vlucht naar Turkije, beperken zich tot de bewering dat hij 2 keer door

verdachte mannen werd gevolgd.

Verzoeker keerde naar Kandahar terug in Sambula 1387 (2008) omdat zijn moeder ziek was en verliet

Afghanistan (Kandahar) in Mizan 1387 (september-oktober 2008). “Ik was teruggekeerd naar

Afghanistan. Ik was daar ongeveer twee weken, ik werd nog bedreigd, ik voelde mij in gevaar daar.”

(CGVS, p.7) “Ik zag verdachte mensen op straat, ze zagen eruit als de taliban. Ik ben niet naar de

moskee gegaan maar terug naar huis, ik heb het huis niet meer verlaten. (…) De andere dag was ik in

de moskee, het was ’s avonds voor het avondgebed, ik wou naar de moskee gaan, toen stonden ze er

terug. Ik had schrik ik ben met enkele bejaarde mannen naar huis gegaan, toen heb ik het huis niet

meer verlaten. Toen hebben we de smokkelaar gecontacteerd. Hebben die mensen iets gezegd tegen

u? Ik zei daarnet dat ik heel voorzichtig was, ze hebben de kans niet gekregen om iets te zeggen of iets

te doen, anders zat ik hier niet. (…) waarom zeiden die bewoners dat u weg moest? Ze dachten dat mijn

leven in gevaar was. Waarom dachten ze dat? Er gebeuren dagelijks zeer veel incidenten in Kandahar,

mensen worden ontvoerd en opgepakt en onthoofd en zo zelfs gewone mensen.(…)U was toch zes jaar

geleden gestopt met dat werk? Eén keer als je naam op hun lijst staat is het onmogelijk dat je naam

ervan verwijderd wordt” (CGVS, p.9). Uit de lezing van het gehoorverslag blijkt derhalve dat verzoeker

met betrekking tot zijn vrees voor vervolging na zijn terugkeer naar Kandahar eveneens vaag is en zijn

vrees steunt op vermoedens en gezegden van niet nader bepaalde derden.

Voorts wordt er reeds terecht in de bestreden beslissing op gewezen dat verzoekers familie, zijn moeder

en zijn jongere broer, nooit enig probleem kenden met de taliban of anderen die verzoeker zouden

viseren omwille van zijn tewerkstelling bij een hulporganisatie. Waar verzoeker stelt dat dit niet

merkwaardig is omdat zijn broer nog jong is en zijn moeder als vrouw met rust gelaten wordt bij

dergelijke conflicten, beperkt hij zich tot blote beweringen en kan hij niet overtuigen. Temeer na zoveel

jaar, plots, een dreigbrief zou zijn verstuurd naar zijn moeder op een ogenblik dat verzoeker Kandahar

reeds verlaten had. Gelet op verzoekers vage verklaringen met betrekking tot zijn vrees voor vervolging

vanwege de taliban kan ook geen geloof worden gehecht aan de voorgelegde dreigbrief, die door

eender wie opgemaakt had kunnen worden. Dat verzoeker zijn volledige medewerking heeft verleend is

niet voldoende om zijn vrees voor vervolging concreet aan te tonen. De Raad is dan ook van oordeel dat

de commissaris-generaal terecht besluit dat verzoeker onvoldoende zwaarwichtige elementen

aanbrengt waaruit blijkt dat er in hoofde van verzoeker een ernstig risico kan worden vermoed op een

gegronde vrees voor vervolging zoals omschreven in de Vluchtelingenconventie, namelijk daadwerkelijk

en systematisch op grond van uw nationaliteit, etnische origine, religie, politieke overtuiging of het

behoren tot een welbepaalde sociale groep.
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2.4. 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 en artikel 48/3 van de vreemdelingenwet in aanmerking

worden genomen.

2.5. Waar verzoeker met betrekking tot de subsidiaire bescherming betoogt dat uit het voorleggen van

zijn taskara blijkt dat hij afkomstig is uit het dorp Topkhana, provincie Kandahar, wijst de Raad erop dat

uit de verklaringen van verzoeker blijkt dat hij een groot gedeelte van zijn leven in Mazar heeft gewoond

met zijn familie en dat hij daar ook heeft gestudeerd (“(we) hebben daar het langst gewoond”).

Verzoeker stelt thans dat hij als nieuw element aanvoert dat zijn broer en zijn zus niet langer in Mazar-e

Sharif wonen en dat hij sindsdien geen telefonisch contact heeft gehad met hen en dan ook niet weet

waar zij momenteel verblijven. Hij beperkt zich echter tot blote beweringen die niet kunnen overtuigen

vermits uit zijn verklaringen blijkt dat zijn familie in Mazar-e Sharif “een huis en een winkel enzo”

bezitten en zijn broer daar tewerkgesteld is als handelaar, een groothandel van kleren. Het is overigens

niet geloofwaardig dat verzoeker opeens geen contact meer zou hebben met zijn familie in Mazar en

niet zou weten waar zij verblijven of waarom zij Mazar zouden hebben verlaten. De Raad is derhalve

van oordeel dat verzoeker niet aannemelijk maakt waarom hij niet naar Mazar-e Sharif zou kunnen

terugkeren. Overigens wijst de Raad erop dat verzoeker tijdens het gehoor van 11 mei 2010 nog

bevestigt dat zijn broer en zus in Mazar wonen (p. 3).

Op 1 oktober laat 2010 verwerende partij een update geworden van de veiligheidssituatie in het noorden

van Afghanistan tussen juni 2009 en augustus 2010. Ter terechtzitting stelt verwerende partij dat

subsidiaire bescherming kan worden toegekend voor burgers afkomstig uit de provincie Balkh, meer

specifiek Mazar-e Sharif.

De Raad beschikt inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen over volheid van rechtsmacht, 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). Door de devolutieve kracht

van het beroep is de hele zaak op de Raad overgegaan met al de feitelijke en juridische vragen die

daarmee samenhangen. In het kader van zijn declaratieve opdracht, namelijk het al dan niet erkennen

van de hoedanigheid van vluchteling en het al dan niet toekennen van het subsidiaire

beschermingsstatuut, aan de hand van alle elementen van het dossier, herneemt hij de zaak volledig

ongeacht het motief waarop de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

bestreden beslissing heeft gesteund.

De Raad leest in de update dat in algemene termen volgens het UNHCR-rapport van juli 2009 de

veiligheidssituatie in het noorden verslechterd en de infiltratie van antiregeringselementen (AGE’s)

toegenomen is. Ook volgens ICRC heeft het noorden sinds de lente van 2009 te maken met een

toename van gewapende clashes, raketaanvallen, hinderlagen en bermbommen. Volgens het

Afghanistan Analyst Network hebben de Taliban de destabilisatie van het noorden van het land als doel,

omdat ze op die manier de steun van een deel van de bevolking voor de regering willen wegnemen. Een

stabiele noordelijke regio, zou voor de regering een basis in de bevolking betekenen. De VN

Veiligheidsraad stelde in juni 2010 dat de veiligheidssituatie in het noorden relatief stabiel bleef in

vergelijking met de andere regio’s in Afghanistan, ondanks de verhoogde activiteit van opstandelingen.

Geweld gerelateerd aan criminaliteit is nog steeds de belangrijkste veiligheidszorg. In 2010 is er sprake

geweest van geïsoleerde, gecoördineerde activiteiten van opstandelingen. In andere gebieden is de

lokale bevolking in staat gebleven de opstandelingen te weerstaan, zelfs indien er een lage ISAF of

ANSF aanwezigheid is. UNAMA stelde medio 2010 vast dat de voorheen stabiele regio van het

noordoosten (Badakhshan, Kunduz, Takhar en Baghlan) een scherpe toename kende met een sterke

stijging van het aantal burgerslachtoffers tot gevolg (p. 15-16). Meer specifiek met betrekking tot de

provincie Balkh leest de Raad dat er in toenemende mate veiligheidsincidenten zijn in de districten Char

Bulak en Chimtal. De door ANSO vermelde gebeurtenissen betreffen af en toe een aanval van AGE’s in

de provincie of een explosie van een IED (improvised explosive devices), louter gericht tegen PGF (pro-

government forces), aanwezigheid van AGE’s in Char Bulak, aanvallen op ANP in Chimal en Char Bulak

en toenemende onveiligheid langs de weg van Mazar-e Sharif naar Sheberghan, clashes in het district

Khulm, aanvallen op NGO’s, PGF en verkiezingskandidaten in de districten Kaldar en Kishindeh, de

aanwezigheid van AGE’s in Sholgara district, een burger werd geëxecuteerd in Chahar Kint en er

werden veiligheidsincidenten gemeld in het district Nahri Shahi. Uit de beschikbare informatie blijkt

derhalve, in tegenstelling tot wat verwerende partij ter terechtzitting voorhoudt, dat er op dit moment in
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Mazar-e Sharif 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 verzoekers plaats van

herkomst/woonplaats Mazar-e Sharif stad, verzoeker niet in aanmerking komt voor het statuut van

subsidiair beschermde in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet.

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 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


