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nr. 51 737 van 26 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 8 juli 2010 heeft

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

15 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 E. SCHOUTEN, loco advocaat B.

SOENEN, 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 27 juli 2008 en heeft zich op 29 juli 2008 een eerste keer vluchteling verklaard. Op

22 januari 2009 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een beslissing tot

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. In beroep

tegen deze beslissing werd bij arrest nr. 27 090 van 8 mei 2009 van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen het vluchtelingenstatuut en de subsidiaire bescherming geweigerd.

1.2. Verzoeker keerde niet terug naar zijn land van herkomst en verklaarde zich een tweede keer

vluchteling op 24 september 2009.

1.3. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 4 maart

2010 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgedragen aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 27 mei 2010.
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1.4. Op 15 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 16 juni 2010 aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te bezitten en van het district Kuz Kunar (ook Khewa

genoemd) in deprovincie Nangarhar afkomstig te zijn. U diende hier op 29 juli 2008 een eerste

asielaanvraag in. U werd op 13 januari 2009 gehoord door het CGVS. Op 22 januari 2009 nam het

CGVS een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus genomen, op basis van de ongeloofwaardigheid van uw asielrelaas. Deze

beslissing werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevestigd in het arrest nr. 27.090 van 8

mei 2009. U keerde niet naar Afghanistan terug. Op 24 september 2009 verklaarde u zich voor de

tweede keer vluchteling. U vreest nog steeds te worden vervolgd door mensen die vroeger werden

lastiggevallen door de Taliban. Aangezien uw vader vroeger actief was bij de Taliban vreest u

wraakacties door hen. Ter ondersteuning van deze asielaanvraag legt u als nieuwe elementen één

krantenartikel voor, twee brieven van de Taliban gericht aan uw vader,uw taskara en enkele medische

documenten. U verklaart aan de hand van uw taskara te zijn geboren op 5/03/1993 en dus nog

minderjarig te zijn.

B. Motivering

Er dient 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 de subsidiaire bescherming niet aannemelijk heeft

gemaakt. Vooreerst dient te worden opgemerkt dat het CGVS reeds op 22 januari 2009 een

weigeringsbeslissing nam omwille van de ongeloofwaardigheid van de verklaringen die u had afgelegd

aangaande uw asielrelaas. U bleek niet in staat om enige duiding te geven bij de activiteiten van uw

vader als lid van de Taliban. U stelde echter dat uw problemen voortvloeien uit het feit dat uw vader

vroeger bij de Taliban actief was. Gezien u niet aannemelijk kon maken dat uw vader actief was bij de

Taliban en gezien diverse andere vaagheden in uw asielrelaas werd u de vluchtelingenstatus

geweigerd.

U baseert uw nieuwe asielaanvraag nog steeds op dezelfde asielmotieven. In het licht van uw

tweede asielaanvraag brengt u als nieuwe elementen één krantenartikel en twee brieven naar voor.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat dit krantenartikel bericht over de dood van Qari Yahya Hijrat.

Echter, wanneer u werd gevraagd wie die persoon is stelt u te denken dat uw vader met hem zou

hebben samengewerkt maar moet u verder het antwoord schuldig blijven (CGVS, p. 5). Wanneer u werd

gevraagd of u uw documenten zelf heeft gelezen stelde u dat u die min of meer heeft gelezen maar dat

u niet perfect kan lezen (CGVS, p. 5). Door simpelweg even het krantenartikel te lezen of aan iemand te

vragen om het voor u voor te lezen kon u al weten dat Qari Yahya Hijrat een belangrijke commandant

was in het district Khewa, waar u zelf vandaan komt, en onder meer betrokken was bij de ontvoering van

Abdul Khaliq Farahi, een Afghaanse consul-generaal. Zelf had u echter nog niet van hem gehoord voor

u deze documenten ontving. De twee brieven die u naar voor legt zijn een soort van uitnodigingsbrief

gericht aan uw vader om zich opnieuw bij de Taliban te voegen. Wanneer u werd gevraagd van wanneer

deze brieven dateren, antwoordde u dat de data vermeld staan op de brieven (CGVS, p. 4). De enige

tijdsduiding die u hierover geeft is dat die brieven werden opgestuurd naar uw vader en dat die persoon

(Qari Yahya Hijrat) 8 of 9 maanden later werd gedood. Dit is opmerkelijk aangezien de data op de

brieven respectievelijk 12/9/1428 (24 september 2007) en 9/11/1429 (18 januari 2008) vermelden en

het krantenartikel dateert van 24 mei 2009. Zelf beweerde u ook dat Qari Yahya Hijrat gedood zou zijn in

de tweede maand van 1388 (april-mei 2009).De periode tussen de laatste brief en het

krantenartikel bedraagt dus minstens 1 jaar en 4 maanden. Ook al staan de data op de brieven in de

Islamitische tijdsrekening en niet de Afghaanse, toch kan worden verwacht dat u een inspanning doet

om te weten te komen van wanneer deze brieven dateren. U wist ook niet te vermelden hoeveel brieven

uw vader heeft ontvangen (CGVS, p. 4). Nochtans schrijft Qari Yahya Hijrat dat hij al 2 brieven heeft

geschreven en dat dit zijn laatste brief is.

Toen u werd gevraagd wanneer u Afghanistan heeft verlaten antwoordde u 4 saratan 1387 (24

juni 2008) (CGVS, p. 2). In uw eerste gehoor op het CGVS beweerde u nochtans dat u op 17 saratan

1387 (7 juli 2008) Afghanistan heeft verlaten (CGVS 13/01/2009 p. 3). Wanneer u werd gevraagd

wanneer uw vader is verdwenen antwoordde u aanvankelijk 29 jauza 1378 (19 juni 1999). Toen u werd

gevraagd of u 1378 of 1387 bedoelde antwoordde u na lang nadenken dat het 29 maart 1387 was
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(CGVS, p. 3). Het is opmerkelijk dat u plots een mengeling maakt van de Westerse tijdrekening met de

Afghaanse. U bedoelde waarschijnlijk de derde maand, maar uit uw verklaring is niet af te leiden of dit

de Westerse derde maand is of de Afghaanse. Desalniettemin, u bleef tegenstrijdige verklaringen

afleggen want u beweerde dat u Afghanistan 4 dagen na de verdwijning van uw vader heeft verlaten

(CGVS, p. 6), terwijl u tijdens uw eerste gehoor beweerde dat uw vader op 28 jauza 1387 (18 juni 2008)

verdwenen is en dat u op 17 saratan 1387 (7 juli 2008) zelf het land bent ontvlucht (CGVS 13/01/2009 p.

2). Dit wil dus zeggen dat er geen 4 dagen maar 20 dagen tussen beide gebeurtenissen lag. Bovendien

geeft u op het einde van het gehoor nog de opmerking dat u op 29 jauza 1387 (18 juni 2008)

Afghanistan heeft verlaten (CGVS, p. 7). Dit zou dan de dag zelf zijn waarop uw vader was verdwenen,

met name 29/03/1387. Bij dit alles valt ook nog op te merken dat deze documenten geen weergave zijn

van uw persoonlijke vrees op vervolging. Wanneer u duidelijk werd gevraagd wat deze documenten

bewijzen naar uw vrees toe geeft u een korte samenvatting van wat deze documenten zijn. De vraag

werd u nogmaals gesteld en dan antwoordde u dat u in uw herkomstregio wordt vervolgd door mensen

die vroeger door de Taliban werden lastig gevallen (CGVS, p. 6). Opnieuw ontwijkt u de vraag.

Het krantenartikel toont enkel aan dat Qari Yahya Hijrat werd gedood. Wat de brieven van de Taliban

betreft dient te worden vastgesteld dat in uw eerste asielaanvraag al duidelijk gesteld dat u niet

aannemelijk heeft gemaakt dat uw vader actief was bij de Taliban. Deze brieven, die geen objectieve

documenten zijn want die door eender wie kunnen zijn opgesteld, hebben slechts waarde indien ze

gepaard gaan met geloofwaardige verklaringen, wat hier niet het geval is.

Met betrekking tot uw taskara, bewijst deze enkel uw Afghaanse nationaliteit, een gegeven dat hier

niet wordt betwist. U beweerde bovendien dat u 13 jaar was in 2005, toen u uw taskara met uw vader

ging halen. U stelt te zijn geboren in 1993 en dus nog minderjarig te zijn. Toch is het opmerkelijk dat de

tolk vertaalt dat uw leeftijd overschreven is en dat er origineel staat dat u 16 jaar was in 2005

(zie administratieve dossier). Uit uw administratieve dossier blijkt verder nog dat de Dienst Voogdij

na uitvoering van een leeftijdsonderzoek heeft vastgesteld dat u op 19 augustus 2008 een

minimumleeftijd had van 20,6 jaar, waardoor u dus al meerderjarig zou zijn. Hoewel de voorgelegde

taskara zou overeenstemmen met de beschikbare informatie kunnen bedenkingen worden geplaatst bij

het feit dat net uw leeftijd overschreven staat. Gezien bovenstaande vaststellingen kunnen de nodige

bedenkingen worden geplaatst bij de echtheid van de taskara en uw andere naar voor gelegde

documenten, met name de twee uitnodigingsbrieven aan uw vader. Uit informatie waarover het CGVS

beschikt en waarvan een kopie aan het administratieve dossier werd gevoegd blijkt immers dat veel

Afghaanse documenten eenvoudig op niet-reguliere wijze te verkrijgen zijn. De medische attesten

betreffen slechts een blessure waarvoor u in België werd behandeld.

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
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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 Kuz Kunar uit de provincie Nangarhar. 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 antiregeringselementen 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.

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 Kuz Kunar van de provincie Nangarhar 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 Kuz Kunar van de provincie Nangarhar 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. Vooreerst stelt de Raad vast dat verzoeker in zijn verzoekschrift uitdrukkelijk stelt niet te volharden

in zijn vraag om de erkenning als vluchteling. Hij onderneemt dan ook geen enkele poging om de

motieven van de bestreden beslissing waarin hem de vluchtelingenstatus wordt geweigerd te

weerleggen of te ontkrachten. Deze motieven blijven bijgevolg gehandhaafd en worden beschouwd als

zijnde hier hernomen. Dienvolgens kan in hoofde van verzoeker geen gegronde vrees voor vervolging in

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

aanmerking worden genomen.

2.2. In een enig middel, afgeleid uit 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), stelt verzoeker niet akkoord te kunnen gaan met de weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus. Als uitgangspunt poneert verzoeker vooreerst dat er door de commissaris-generaal

niet getwijfeld wordt aan verzoekers afkomst uit Kuz Kunar (=Khewa), provincie Nangarhar, Afghanistan.

Verzoeker vervolgt dat de door de commissaris-generaal gehanteerde update van het UNHCR niet

meer als actueel instrument kan dienen vermits er meer dan 20 maanden verstreken zijn tussen de

allerlaatste update en de bestreden beslissing, dit terwijl in juli 2009 een rapport verschenen is van

UNHCR ( UNHCR Eligibility Guidelines Rapport) volgens hetwelk Nangarhar wordt omschreven als een

onveilige provincie en UNHCR zich niet langer bereid toont om bepaalde ‘area’s’ (=districten) als

onveilig te catalogeren, in tegenstelling tot de commissaris-generaal die dit wel durft te doen. Verzoeker

voegt een email bij zijn verzoekschrift, afkomstig van UNHCR, waarin gerefereerd wordt naar het

standpunt van het UNHCR volgens hetwelk de provincie Nangarhar als onveilig dient beschouwd te

worden en volgens hetwelk het district Khewa niet veilig kan beschouwd worden omwille van zijn ligging

grenzend aan Pakistan. Onder verwijzing naar een ANSO rapport voert verzoeker aan dat van januari

tot en met maart 2010 76 anti-regeringsgezinde aanvallen werden geregistreerd. Verzoeker besluit dat

het standpunt van de commissaris-generaal inzake de veiligheidssituatie in Nangarhar niet langer

houdbaar is aangezien het duidelijk is dat Kuz Kunar in de gevarenzone ligt.
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2.3. 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 voor Vreemdelingenbetwistingen dient een beslissing te nemen die op afdoende wijze

gemotiveerd is en geeft daarbij aan waarom een kandidaat-vluchteling (niet) beantwoordt aan de

erkenningscriteria van artikel 48/3 en artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Hij dient daarbij niet

noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

2.4. Op 15 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

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 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.

2.5. 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.
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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 zesentwintig 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


