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nr. 52 155 van 30 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 30 juli 2010 heeft

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

14 juli 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 29 september 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

5 november 2010.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat J. VAN MAELE verschijnt

voor de verzoekende partij, en van attaché S. DUPONT, 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 5 april 2010 en heeft zich vluchteling verklaard op 6 april 2010.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 21 april

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

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 8 juli 2010.

1.3. Op 14 juli 2010 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing

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

beslissing werd op 15 juli 2010 aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:
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“ A. Feitenrelaas

U, R.(…) R.(…), bent een 31-jarige sjiietische Afghaanse Hazara, geboren in Kaboel. Tussen 1994 en

2001 woonde u in Peshawar in Pakistan. Na de val van het Talibanregime keerde u terug naar Kaboel.

U bent gehuwd met R.(…) K.(…) en u heeft drie kinderen. U ging nooit naar school, bent analfabeet en

u spreekt enkel Dari. Na uw terugkeer in de wijk Qalai Fatullah in Kaboel werkte u in de koekjesbakkerij

die al dertig jaar door uw familie uitgebaat werd. U bent er de eigenaar van en stelt er nog twaalf andere

personen tewerk.

Omwille van het feit dat u ingrediënten nodig had voor het bakken van uw koekjes diende u beroep

te doen op de handelaar H.(…) K.(…), een vriend van uw vader, die zijn bloem importeerde vanuit

Pakistan. Op 3 aqrab 1388 (25 oktober 2009) leverde één van de door H.(…) K.(…) ingehuurde

chauffeurs u honderd zakken bloem uit Pakistan. Die chauffeur vroeg u op dat moment of u twee

bepaalde zakken voor hem wou bewaren omdat ze voor zijn eigen consumptie waren en hij ze twee

dagen later zou komen halen. U zag daar geen graten in en ging akkoord. De volgende dag echter viel

de politie van het 'departement criminele zaken' binnen in uw koekjesbakkerij, ze controleerden uw

zakken bloem en vonden explosieven in de twee zakken bloem die de chauffeur zou komen ophalen.

De chauffeur was blijkbaar gearresteerd en gefolterd en tijdens die folteringen zou hij u als zijn helper

genoemd hebben. U werd opgepakt en naar het politiekantoor gebracht van politiedistrict nummer 10.

Daar werd u twee dagen gedetineerd en ondervraagd alvorens men u transfereerde naar het provinciale

detentiecentrum waar u vervolgens nog acht dagen gedetineerd en ondervraagd werd. U bleef hen

echter zeggen dat u geen connectie had met de chauffeur. Op een dag om middernacht kwam de

handelaar H.(…) K.(…) samen met een hooggeplaatst uitziende officier en een soldaat om u vrij te

laten. H.(…) K.(…) was immers invloedrijk en kende vele hooggeplaatste personen en kocht hen om om

u vrij te laten. Daarna ging u mee naar het huis van H.(…) K.(…) waar u acht dagen verbleef alvorens u

met zijn hulp via Kunduz Afghanistan kon ontvluchten op 15 aqrab 1388 (6 november 2009). H.(…)

K.(…) had u gezegd dat u moest verdwijnen omdat men u zou zoeken en dat ze u levenslang zouden

opsluiten of zelfs de doodstraf konden geven. U reisde dan verder via Tadjikistan, Turkije, Griekenland,

Italië, Frankrijk en u vroeg op 6 april 2010 asiel aan in België omdat uw broer G.(…) A.(…) R.(…) (CG

00/18565 – OV 4.964.884) al tien jaar in België verblijft, hier erkend werd als vluchteling en de Belgische

nationaliteit heeft. Bij terugkeer naar Afghanistan vreest u vervolgd te worden door de Afghaanse

autoriteiten.

B. Motivering Op basis van uw verklaringen wordt door het Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) geconcludeerd dat u geen gegronde vrees voor vervolging

zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie of geen reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aangetoond heeft. De reden waarom u niet in

aanmerking komt voor een erkenning als vluchteling in de zin van de Vluchtelingenconventie en voor de

status van subsidiair beschermde is dat u geen enkel concreet bewijs voorlegt van de feiten die de kern

van uw asielrelaas vormen én dat uw verklaringen onvoldoende overtuigend zijn - en zelfs

ongeloofwaardig - om op zich voldoende bewijs te vormen.

Zo is het bijvoorbeeld weinig aannemelijk dat op het moment dat in uw koekjesbakkerij

explosieve materialen aangetroffen worden enkel ú door de politie wordt opgepakt en men de andere

twaalf personeelsleden vrijuit laat gaan (CGVS vragen 108, 132). Men kan er logischerwijze vanuit gaan

dat men in zulk politieonderzoek alle personen die men ter plekke aantreft zal oppakken voor

ondervraging gezien de ernst van de situatie. Het is in ditzelfde opzicht ook moeilijk te aanvaarden dat

de handelaar H.(…) K.(…) die uiteindelijk toch wel de oorspronkelijke eigenaar/leverancier was van de

zakken bloem die bij u geleverd werden niet opgepakt werd door de politie om uit te vinden of hij meer

duiding of details zou kunnen geven omtrent de aanwezigheid van de explosieven in zijn bloem, de

herkomst van de bloem of de hoedanigheid van de chauffeur die hij inhuurde (CGVS vragen 137, 178).

Het is overigens op zichzelf ook weinig waarschijnlijk dat een chauffeur zo onbezorgd zou zijn om twee

zakken bloem met explosieve materialen bij een koekjesbakkerij in bewaring te geven met het risico dat

eender wie van het personeel de bloem uit die zakken zou gebruiken, waardoor alles zou kunnen

ontdekt worden en men hem daardoor zou kunnen klissen. Men zou er toch van kunnen uitgaan dat

een chauffeur belast met het vervoer van illegale explosieve materialen die eerder zou toevertrouwen

aan iemand uit een door hem gekend betrouwbaar netwerk in plaats van ze achter te laten bij een voor

hem onbekende koekjesbakker waar hij elk moment het risico loopt dat die twee zakken zullen

geopend worden voor gebruik.

Ook uw relaas met betrekking tot uw ondervraging door de politie lijkt weinig plausibel. Het feit dat men

u tijdens uw opeenvolgende detenties énkel zou gevraagd hebben of u een connectie met de

chauffeur van de zakken had komt namelijk weinig geloofwaardig over (CGVS vragen 147, 148, 149,

156, 160). In het kader van een onderzoek naar mogelijke terroristische netwerken kan men eerder

verwachten dat men u namen van andere personen zou vragen, mogelijke doelwitten, locaties, plannen
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enzovoort. Het feit dat de ondervraging zich enkel beperkt tot de vraag of u een band had met de

chauffeur komt dus weinig waarschijnlijk indien u werkelijk als medeplichtige aan een ernstig misdrijf zou

zijn beschouwd.

Het is verder ook weinig aannemelijk dat u noch weet wie de politiecommandant is van het

eerste politiestation waar u vastgehouden werd noch dat u weet wie de commandant is van het

provinciale detentiehuis waar u daarna vastgehouden werd (CGVS vragen 145, 146, 161). Zelfs indien u

het op het moment dat u er zou gezeten hebben niet wist zou u het op zijn minst toch achteraf kunnen

proberen te weten komen. Temeer dat de handelaar H.(…) K.(…) met wiens hulp u vrijgelaten werd

vele hooggeplaatste personen binnen die politiekantoren kent en dat u na uw vrijlating nog acht dagen

samen met hem in zijn huis doorgebracht hebt. Gezien H.(…) K.(…) u tijdens die acht dagen zei dat

men u zou blijven achtervolgen kan men ook verwachten dat hij de namen van de politiecommandant

die u zou willen vervolgen zou vermelden tijdens één van jullie gesprekken.

Het komt ook weinig aannemelijk over dat u zegt de dag na uw nachtelijke vrijlating onmiddellijk

gezocht te zullen worden door de autoriteiten terwijl u toch nog acht dagen lang bij H.(…) K.(…) in zijn

huis verbleef. Gezien H.(…) K.(…) u door omkoping van een hooggeplaatste officier vrijkreeg en zelf in

het detentiecentrum aanwezig was toen u vrijgelaten werd lijkt het logisch dat één van de bewakers

of iemand anders hiervan iets zou opgemerkt hebben en men u bijgevolg toch in de eerste plaats

zou komen zoeken in het huis van H.(…) K.(…). Trouwens als H.(…) K.(…) zo invloedrijk is dat hij

de verdenking van zichzelf kan afwentelen ondanks het feit dat die bloem met de explosieven

oorspronkelijk toch zijn eigendom was én als hij in staat is om u vrij te krijgen door omkoping zou hij er

evengoed en allicht veel gemakkelijker voor kunnen zorgen dat men u onschuldig zou verklaren. Het

gebrek aan plausibiliteit in uw verklaringen doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw verklaringen.

Overigens is het niet onbelangrijk verder te vermelden dat de verklaringen die u aflegde tijdens

het gehoor op het CGVS niet consistent zijn met de verklaringen die u aflegde tijdens uw registratie bij

de dienst Vreemdelingenzaken op 21 april 2010 war eveneens samen met u de vragenlijst van het

CGVS werd ingevuld. Zo had u het in deze vragenlijst over de chauffeur van de melkhandelaar H.(…)

K.(…) die melk bij u kwam leveren en die nog ook ‘twee zakken’ bij zich had terwijl u tijdens het gehoor

op het CGVS vermeldt dat H.(…) K.(…) een handelaar in bloem is en dat er honderd zakken bloem bij u

geleverd werden (CGVS vragen 126, 127, 128, 129, 130). Wanneer u tijdens het gehoor op het CGVS

met deze toch niet onbelangrijke tegenstrijdigheid geconfronteerd werd, vermits ze de kern van uw

asielrelaas raakt, antwoordt u dat u bij de Dienst Vreemdelingenzaken eveneens enkel over ‘bloem’

gesproken heeft en dat men bij de nalezing van de vragenlijst ook het woord ‘bloem’ gelezen heeft en

niet het woord ‘melk’. U zegt dat later toen deze registratie bij de Dienst Vreemdelingenzaken achter de

rug was iemand anders de vragenlijst voor u vertaalde en dat deze persoon wel het woord ‘melk’ las

maar u dacht dan dat met ‘melk’ en ‘bloem’ in België misschien hetzelfde bedoeld wordt. Gezien

volgens de tolk Dari het woord ‘melk’ en het woord ‘bloem’ of eventuele andere

bloem/graan/meelsoorten geen verwante klanken vertonen én in het licht van de al eerder besproken

zaken in deze motivering lijkt het uitgesloten dat een vertaalprobleem aan de basis ligt van het feit dat

de ‘melk’ plots ‘bloem’ geworden is in uw asielrelaas tijdens uw gehoor op het CGVS. Het doet

integendeel nog verder afbreuk aan uw geloofwaardigheid.

Na al uw verklaringen tijdens het gehoor bestudeerd te hebben kan samenvattend gesteld worden dat

u onvoldoende een gegronde vrees aannemelijk heeft gemaakt wat betreft betreft de elementen die

de kern van uw asielrelaas vormen. In het licht van het voorgaande dient er geconcludeerd te worden

dat u niet in aanmerking komt voor de toekenning van de vluchtelingenstatus. Op basis van

dezelfde verklaringen, toont u evenmin aan een reëel risico te lopen op ernstige schade zoals bepaald

in artikel 48/4, §2, b van de Vreemdelingenwet, te weten ernstige schade wegens foltering, of

onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing, in het geval u zou terugkeren naar uw land

van herkomst.

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
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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 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.

Gezien uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Afghanistan, dient in casu

de veiligheidssituatie in de stad Kabul te worden beoordeeld. Uit research van CEDOCA blijkt dat er

door de grote internationale aanwezigheid in Kabul voldoende verslaggeving over de veiligheidssituatie

in de hoofdstad Kabul bestaat en dat de veiligheidssituatie niet significant is gewijzigd sinds het

UNHCR advies van oktober 2008 (zie bijgevoegd antwoorddocument “Veiligheidssituatie in Afghanistan

en in de stad Kabul” dd. 19 november 2009). U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel zou

blijken. In de hoofdstad Kabul worden aanvallen uitgevoerd door de Taliban, doch in de hoofdstad

KABUL wordt geen “open combat” gevoerd. De incidenten in de hoofdstad nemen de vorm aan

van zelfmoordaanslagen en aanvallen op high profile-doelwitten in het centrum van de stad waarbij

de internationale aanwezigheid en Afghaanse autoriteiten worden geviseerd en nemen ook de vorm

aan van zelfmoordaanslagen en bermbommen tegen de Afghaanse en internationale troepen in de stad

en op de belangrijkste invalswegen. De gewone Afghaanse burgers worden bij deze aanvallen

niet geviseerd. Ook is het geweld in de hoofdstad Kabul niet aanhoudend en gelokaliseerd en is de

impact ervan op het leven van de gewone Afghaanse burger eerder beperkt. Bijgevolg kan u noch

de vluchtelingenstatus noch de subsidiaire beschermingsstatus worden toegekend.

Ter staving van uw asielaanvraag legde u uw “taskara” (Afghaans identiteitsbewijs) neer alsook

de kopies van de taskara’s van uw echtgenote en uw drie kinderen. U legt uw lidkaart van het

'National Olympic Committee of Afghanistan' neer (afgeleverd in 1355 (1976) omdat u toen lid was van

het Nationale Afghaanse Worstel Team) en ook een kaart van het 'Muttahidah Committee Peshawar' die

u in 1373 (1994) kreeg en wat een soort identiteitsbewijs was dat u diende te tonen aan de politie toen u

in Pakistan woonde. Verder legt u nog drie familiefoto’s voor plus twee foto’s van uzelf in

Salang, Afghanistan en één foto van uzelf in Behsud, Afghanistan. Deze voorgelegde documenten

bewijzen uw identiteit, familiesamenstelling en interesses, dewelke niet in twijfel wordt getrokken doch

de documenten en de foto’s zijn niet in staat de bovenstaande appreciatie in positieve zin om te buigen.

Volledigheidshalve dient nog aangestipt te worden dat uw broer G.(…) A.(…) R.(…) (CG 00/18565 – OV

4.964.884) in het verleden (2001) wél erkend werd als vluchteling door het CGVS doch

diens vluchtrelaas was vanzelfsprekend op totaal andere motieven dan de uwe gebaseerd.

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 eerste middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 48, 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) juncto artikel 1 A van de Conventie van Genève, en de

schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering

van de bestuurshandelingen, voert verzoeker aan dat hij doorheen zijn verklaringen wel degelijk een
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persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Conventie van Genève aannemelijk heeft

gemaakt. Deze vrees is gestoeld op het behoren tot een welbepaalde sociale groep en religie. Hij is

namelijk sji’iet en Afghaans Hazara. Verzoeker verduidelijkt dat hij vervolging vreest door de Taliban. De

Afghaanse autoriteiten, waaronder de huidige president, behoren volgens verzoeker bovendien tot de

Pahten, die sterke banden hebben met de Taliban. Verzoeker benadrukt dat hij tijdens zijn asielrelaas

heeft gewezen op de bestaande gerechtelijke vervolging wegens vermeende betrokkenheid in de zaak

van de explosieven die geleverd werden door de chauffeur in dienst van de heer H.K.. Deze laatste

verwittigde verzoeker dat hij bij terugkeer zou worden veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf en

de doodstraf. Verzoeker meent dat hij, door het behoren tot een sociale groep alsook door zijn religieuze

strekking, niet alleen zal worden vervolgd doch evenmin de hulp van de Afghaanse autoriteiten kan

inroepen. Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen heeft hiermee op

onbegrijpelijke wijze geen rekening willen houden, aldus nog verzoeker. Tot slot wijst hij erop dat hij

tijdens de asielprocedure geen enkele tegenstrijdigheid heeft afgelegd die de geloofwaardigheid van zijn

beweerde vrees voor vervolging in het gedrang brengt.

2.2. In een tweede middel, afgeleid uit de schending van artikel 48/2 juncto artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet, de schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zijnde de

verplichting tot gegronde materiële motivatie, het verbod op manifeste foute appreciatie, het verbod op

willekeur, de verplichting tot zorgvuldigheid en behoorlijke belangenafweging, en de schending van de

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen, onderneemt verzoeker een poging om de verschillende motieven van de

bestreden beslissing te verklaren of te weerleggen.

2.3. Verzoeker voegt volgende stavingstukken als bijlage bij het verzoekschrift: een “Warden Message:

Kabul (Afghanistan), Heightened Security, Consular Affairs Bulletins Report” van 18 juli 2010 van de

U.S. Embassy te Kabul, het artikel “Hevige gevechten in centrum Kabul”, gepubliceerd in het NRC

Handelsblad van 18 januari 2010, het UNHCR rapport “UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the

international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van juli 2009, een artikel van

Vluchtelingenwerk Vlaanderen inzake het beleid van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen rond Afghaanse asielzoekers en het artikel van Vluchtelingenwerk Vlaanderen “Hoe

veilig is Afghanistan – studienamiddag 23 februari 2010. Recente landeninformatie”.

Bij aangetekend schrijven van 19 oktober 2010 laat verzoeker volgende bijkomende stukken geworden:

een attest van gevangenschap van zowel de lokale politiediensten als het provinciaal detentiehuis, een

foto als bewijs van de uitoefening van zijn functie in de patisserie en een bestelbon voor bloem.

2.4. De bewijslast rust in beginsel bij de asielzoeker en dit geldt ook voor de ernst van de gevreesde

vervolging, die een essentieel onderdeel is van de hoedanigheid van vluchteling. De Raad moet

oordelen over de geloofwaardigheid van de subjectieve vrees van de kandidaat-vluchteling en of deze

een objectieve grondoorzaak heeft. Dit impliceert dat de verklaringen coherent, consistent en

geloofwaardig moeten zijn en kaderen in de objectieve gegevens van een concrete situatie. (UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, nrs.

40, 41, 195, 196 en J. HATHAWAY, The law of refugee status, Butterworths, Toronto, 1991 blz. 72). Het

voordeel van de twijfel kan slechts worden verleend indien alle elementen werden onderzocht en men

overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (UNHCR, Guide des procédures et

critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, 54). De ongeloofwaardigheid

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

incoherente en ongeloofwaardige verklaringen. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen noch de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet bewijzen dat de aangehaalde feiten

onwaar zouden zijn.

2.5. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag geweigerd omdat hij geen enkel

concreet bewijs voorlegt van de feiten die de kern van zijn asielrelaas vormen en zijn verklaringen

onvoldoende overtuigend zijn – en zelfs ongeloofwaardig – om op zich voldoende bewijs te vormen. Dit

besluit steunt inzonderheid op de overwegingen dat (i) het weinig aannemelijk is dat op het moment dat

in zijn koekjesbakkerij explosieve materialen worden aangetroffen enkel hij door de politie zou worden

opgepakt en men de andere twaalf personeelsleden vrijuit laat gaan en het in ditzelfde opzicht ook

moeilijk te aanvaarden is dat de handelaar H.K., die uiteindelijk de oorspronkelijke eigenaar/leverancier

was van de zakken bloem, niet werd opgepakt door de politie om uit te vinden of hij meer duiding of

details zou kunnen geven omtrent de aanwezigheid van explosieven in zijn bloem, de herkomst van de

bloem of de hoedanigheid van de chauffeur die hij inhuurde, (ii) het weinig waarschijnlijk is dat een
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chauffeur zo onbezorgd zou zijn om twee zakken bloem met explosieve materialen bij een

koekjesbakkerij in bewaring te geven daar ervan kan worden uitgegaan dat hij deze eerder zou

toevertrouwen aan iemand uit een door hem gekend betrouwbaar netwerk in plaats van ze achter te

laten bij een voor hem onbekende koekjesbakker waar hij elk moment het risico loopt dat de twee

zakken zullen geopend worden voor gebruik, (iii) het weinig plausibel lijkt dat de politie hem enkel zou

hebben gevraagd of hij een connectie had met de chauffeur van de zakken daar men in het kader van

een onderzoek naar mogelijke terroristische netwerken eerder kan verwachten dat men de namen van

andere personen zou vragen, mogelijke doelwitten, locaties, plannen enzovoort, indien hij werkelijk als

medeplichtige aan een ernstig misdrijf zou zijn beschouwd, (iv) het weinig aannemelijk is dat hij niet

weet wie de politiecommandant is van het eerste politiestation waar hij werd vastgehouden en hij

evenmin weet wie de commandant is van het provinciale detentiehuis waar hij daarna vastgehouden

werd, (v) het weinig aannemelijk is dat hij zegt de dag na zijn vrijlating onmiddellijk te zijn gezocht door

de autoriteiten gezien H.K. hem door omkoping van een hooggeplaatste officier vrij kreeg en deze ook

zelf in het detentiecentrum aanwezig was toen hij werd vrijgelaten zodat het logisch is dat men hem in

de eerste plaats zou komen zoeken in het huis van H.K., waar verzoeker nog acht dagen verbleef, (vi)

als H.K. zo invloedrijk is dat hij de verdenking van hem kan afwentelen ondanks het feit dat de bloem

met explosieven oorspronkelijk toch zijn eigendom was én als hij in staat is om verzoeker vrij te krijgen

door omkoping, hij er evengoed en allicht veel gemakkelijker voor zou kunnen zorgen dat men

verzoeker onschuldig zou verklaren, (vii) hij het in de vragenlijst ingevuld op de Dienst

Vreemdelingenzaken had over de chauffeur van de melkhandelaar H.K. die melk bij hem kwam leveren

en die ook nog ‘twee zakken’ bij zich had, terwijl hij tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal

vermeldt dat H.K. een handelaar in bloem is en dat er honderd zakken bloem bij hem geleverd werden

en het uitgesloten lijkt dat een vertaalprobleem aan de basis ligt van deze inconsistentie gezien volgens

de tolk Dari het woord ‘melk’ en het woord ‘bloem’ of eventuele andere bloem/graan/meelsoorten geen

verwante klanken vertonen en (viii) er voor burgers in de hoofdstad Kabul actueel geen reëel risico is op

ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet, zoals uitgebreid toegelicht.

De Raad stelt derhalve vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die

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

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

hij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht,

zoals voorgeschreven in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen voldaan (RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 1.64.298;

RvS 10 oktober 2006, nr. 163.358; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.357; RvS 21 september 2005, nr.

149.149; RvS 21 september 2005, nr. 149.148). Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze

formele motivering hem niet in staat zou stellen te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke

gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat niet voldaan zou zijn aan het hiervoor

uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. Daarnaast blijkt uit het verzoekschrift dat verzoeker

de motieven van de bestreden beslissingen kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht

in casu is bereikt (RvS 21 maart 2007, nr. 169.217). Het eerste en tweede middel kunnen in zoverre niet

worden aangenomen. De Raad stelt vast dat verzoeker in wezen de schending van de materiële

motiveringsplicht aanvoert.

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

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

subsidiaire beschermingsstatus van 14 juli 2010 (CG nr. 1013408), op motieven moet steunen waarvan

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

aanmerking kunnen genomen worden. De middelen zullen dan ook onder meer vanuit dit oogpunt

worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).

2.6. Vooreerst stelt de Raad vast dat verzoeker op geen enkele wijze aantoont dat hij in zijn land van

herkomst wordt geviseerd of vervolgd omwille van zijn religie en/of etnische afkomst. Evenmin maakte

hij doorheen de procedure op enig moment gewag van vervolging door de Taliban. De blote beweringen

dienaangaande in het verzoekschrift vinden geen steun in het administratief dossier. Immers, gevraagd

naar zijn vrees in geval van terugkeer naar Afghanistan, haalde verzoeker doorheen zijn opeenvolgende

verklaringen slechts aan dat hij de Afghaanse autoriteiten vreest omdat in zijn bakkerij explosieven

werden gevonden. Hem uitdrukkelijk gevraagd of hij nog andere problemen heeft ervaren, antwoordde

verzoeker ontkennend (administratief dossier, stuk 3, p. 14). Zelfs indien hieraan enig geloof zou worden

gehecht – quod non, zoals blijkt uit wat volgt – dient te worden vastgesteld dat voornoemde feiten

gemeenrechtelijk (strafrechtelijk) van aard zijn en als dusdanig buiten het toepassingsgebied vallen van

de Conventie van Genève. Verzoeker is weliswaar van mening dat hij geen rechtsbescherming zal
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kunnen genieten. Zijn oordeel hieromtrent is echter hypothetisch en niet ondersteund door concrete

elementen. Zo brengt hij niet de minste aanwijzing bij dat hij omwille van zijn religie en/of etnische

afkomst niet zou kunnen rekenen op een eerlijk proces waar hij zijn onschuld zou kunnen bewijzen.

2.7.1. Hoe dan ook kan, zoals omstandig wordt uiteengezet in de bestreden beslissing, geen geloof

worden gehecht aan het door verzoeker opgediste vluchtrelaas.

2.7.2. In het verzoekschrift betwist verzoeker de stelling van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen dat het weinig aannemelijk is dat op het moment dat in de

koekjesbakkerij explosieve materialen aangetroffen worden enkel verzoeker door de politie wordt

opgepakt en de andere twaalf personeelsleden vrijuit werden gelaten. Verzoeker voert aan dat het niet

logisch is dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen hem niet

confronteerde met deze stelling. In dat geval had hij hierop immers eenvoudig kunnen repliceren dat het

politioneel onderzoek in Afghanistan geenszins op identieke noch op even gegronde wijze gebeurt als in

België. Verzoeker vervolgt dat hij de avond/nacht dat de bloem en de twee zakken voor eigen

consumptie werden afgeleverd, alleen was in de patisserie. Toen de dag nadien de politiediensten ter

plaatse kwamen, waren zijn personeelsleden aanwezig. Deze wezen verzoeker aan als enige

aanwezige de nacht voordien. Daar verzoeker bekende dat hij inderdaad alleen was toen de zakken

werden geleverd, was dit voor de politie een voldoende teken dat enkel hij diende te worden opgepakt

en de andere personeelsleden ongemoeid dienden te worden gelaten, aldus nog verzoeker.

Vooreerst benadrukt de Raad dat geen enkele rechtsregel voorschrijft dat de commissaris-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen verzoeker vooraf moet confronteren met de informatie op grond

waarvan hij voornemens is zijn beslissing te nemen.

Verder is de Raad de mening toegedaan dat verzoekers uitleg in het verzoekschrift duidelijk na reflectie

tot stand is gekomen om zijn verklaringen alsnog geloofwaardig te laten schijnen. Tijdens zijn gehoor op

het Commisariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen verklaarde hij immers enkel dat zijn

werknemers hem aanwezen als de eigenaar van de bakkerij (administratief dossier, stuk 3, p. 8, vraag

132) en niet als enige aanwezige de avond/nacht voordien. Evenmin maakte hij tijdens het gehoor

melding van het feit dat de zakken bloem ’s nachts werden geleverd. Dergelijke post-factum verklaring

vermag dan ook niet de pertinente vaststellingen van de bestreden beslissing in dit verband te

weerleggen.

2.7.3. Wat betreft het argument in de bestreden beslissing dat het weinig aannemelijk is dat H.K. niet

werd opgepakt gezien hij duiding zou kunnen geven als oorspronkelijke leverancier/eigenaar van de

zakken bloem, is verzoeker van oordeel dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen uitgaat van een verkeerde redenering. Verzoeker verduidelijkt dat hij niet verklaarde dat de

explosieven in de bloem van H.K. zaten maar wel in twee zakken die door de chauffeur werden

afgegeven als zijnde voor persoonlijk gebruik. Bovendien is H.K. lid van de “Pathen” en derhalve een

invloedrijk man met veel politieke invloed zodat hij door de autoriteiten ongemoeid werd gelaten.

Dergelijke uitleg kan niet overtuigen. De eigenlijke leverancier van de bloem was immers H.K.. De Raad

acht het dan ook, in navolging van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, niet

geloofwaardig dat de politie hem in deze hoedanigheid niet oppakte of ondervroeg naar aanleiding van

de aanwezigheid van explosieven in zijn bloem of hem meer informatie vroeg omtrent de chauffeur die

hij had ingehuurd.

In de bestreden beslissing wordt overigens nog terecht opgemerkt dat als H.K. zo invloedrijk is dat hij de

verdenking van hem kan afwentelen ondanks het feit dat de bloem met explosieven oorspronkelijk toch

zijn eigendom was én als hij in staat is om verzoeker vrij te krijgen door omkoping, hij er evengoed en

allicht veel gemakkelijker voor zou kunnen zorgen dat men verzoeker onschuldig zou verklaren. De

Raad stelt vast dat verzoeker in het verzoekschrift niet de minste poging onderneemt om dit onderdeel

van de motivering van de bestreden beslissing te verklaren of te weerleggen. Het motief blijft dan ook

onverminderd overeind en wordt door de Raad tot de zijne gemaakt.

2.7.4. Waar verzoeker in onderhavig verzoekschrift aangeeft dat de chauffeur bijzonder zenuwachtig

was toen hij ’s nachts de zakken afleverde, de politiediensten daar regelmatig ’s nachts controleerden

op geladen voertuigen, vandaar dat de chauffeur in paniek de zakken waarschijnlijk diende af te geven,

lukraak bij verzoeker en hij geenszins weet hoe de chauffeur bij hem terecht, dient de Raad opnieuw

vast te stellen dat verzoekers betoog op generlei wijze steun vindt in het administratief dossier. De Raad
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stelt immers vast dat verzoeker tijdens zijn gehoor op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen geen gewag maakte van het feit dat de chauffeur zenuwachtig zou zijn geweest bij het

leveren van de 2 zakken, noch van het feit dat de zakken ’s nachts werden geleverd. Verzoeker

verklaarde slechts “(…) de chauffeur leverde die 100 zakken en hij zette twee zakken apart en zei zorg

te dragen voor die twee tot hij terugkwam (…)” (administratief dossier, stuk 3, p. 7, vraag 108). Hij stelde

verder dat de chauffeur verklaarde dat de twee zakken voor zijn eigen consumptie waren en hij er twee

dagen later opnieuw zou omkomen (administratief dossier, stuk 3, p. 8, vragen 117 en 124).

2.7.5. Aangaande het motief van de bestreden beslissing dat het weinig aannemelijk is dat de

politiediensten hem tijdens de ondervraging enkel vragen hebben gesteld omtrent zijn connectie met de

chauffeur van de zakken, merkt verzoeker op dat zijn patisserie bijzonder goed gekend was in de steek.

De politiediensten konden eenvoudig aannemen, gelet op de algemene bekendheid en zijn goede naam

en faam, dat hij niets van doen had met terroristische netwerken zodat de politie hem hierover dan ook

niet ondervroeg, aldus verzoeker.

Dergelijk verweer kan bezwaarlijk ernstig worden genomen. Vooreerst lijkt de bekendheid van

verzoekers patisserie of zijn goede naam in het kader van een onderzoek naar dergelijke ernstige feiten

naar het oordeel van de Raad niet relevant te zijn. Zo verzoekers redenering evenwel zou worden

gevolgd, en het voor de politiediensten evident was dat hij niets te maken had met terroristische

netwerken, is het de Raad niet duidelijk waarom verzoeker gedurende tien dagen zou zijn

vastgehouden, hij slechts via omkoping zou zijn kunnen vrijkomen en hij thans nog steeds zou worden

gezocht en vervolgd wegens zijn vermeende betrokkenheid in de zaak van de explosieven.

2.7.6. Waar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen meent dat het niet

aannemelijk is dat verzoeker niet weet wie de politiecommandant is van het eerste politiestation waar hij

werd vastgehouden en hij evenmin weet wie de commandant is van het provinciale detentiehuis waar hij

daarna werd vastgehouden, voert verzoeker aan dat de politiediensten in Afghanistan hun identiteit niet

kenbaar maken tijdens ondervragingen. Hij wijst er verder op dat hij slechts 2 dagen gedetineerd was bij

de lokale politiediensten en 8 dagen in het provinciaal detentiehuis en hij betwist de relevantie van deze

opmerking in de bestreden beslissing voor de beoordeling van zijn asielaanvraag.

Ook de motivering van de bestreden beslissing dat het weinig aannemelijk is dat verzoeker de dag na

zijn vrijlating onmiddellijk zou zijn gezocht door de autoriteiten gezien H.K. hem door omkoping van een

hooggeplaatste officier vrij kreeg en deze ook zelf in het detentiecentrum aanwezig was toen hij werd

vrijgelaten zodat het logisch is dat men hem in de eerste plaats zou komen zoeken in het huis van H.K.,

waar verzoeker nog acht dagen verbleef, is volgens verzoeker foutief. Hij bevestigt dat H.K. wel

aanwezig was in de gevangenis doch niets heeft gezegd en ook verzoeker heeft op dat moment de

identiteit van H.K. niet vrijgegeven. Verzoeker acht het dan ook niet onlogisch dat de bewakers de

identiteit en het voorkomen van H.K. niet kenden. Ook de hogere officier die werd omgekocht zou

uiteraard de identiteit van H.K. niet vrijgeven, gelet op zijn betrokkenheid bij de vrijlating, aldus nog

verzoeker.

De Raad wijst erop dat bij het onderzoek naar de eerbiediging van de motiveringsplicht rekening dient te

worden gehouden met het geheel van de motivering en niet met de diverse onderdelen van de

motivering op zich aangezien één onderdeel misschien niet voldoende draagkrachtig is om de beslissing

te dragen maar dit wel is in samenhang met de andere motieven. Op basis van het geheel van de in de

bestreden beslissing opgesomde motieven kon de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen op goede gronden concluderen dat verzoeker niet als vluchteling kan worden erkend en hij

evenmin in aanmerking komt voor toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van

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

2.7.7. Tot slot betwist verzoeker de in de bestreden beslissing aangehaalde inconsistentie tussen zijn

verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen. Verzoeker ontkent met klem dat hij tijdens het invullen van de vragenlijst op de Dienst

Vreemdelingenzaken zou hebben gesproken van ‘melk’ en houdt vol dat het gaat om een fout van de

tolk.

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker tijdens het invullen van de vragenlijst wel degelijk sprak

over H.K. als melkhandelaar en verklaarde dat diens chauffeur melk kwam leveren (administratief

dossier, stuk 7, p. 2). Het verslag werd aan verzoeker voorgelezen in het Dari, waarna hij het zonder

voorbehoud ondertekende en aldus te kennen heeft gegeven dat dit overeenstemt met de inlichtingen
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die hij heeft verstrekt en dat deze inlichtingen oprecht zijn. Bovendien blijkt uit het gehoorverslag van het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen dat, nadat verzoeker met deze

inconsistentie werd geconfronteerd, aan de tolk Dari werd gevraagd of ‘melk’ en ‘bloem/andere

graansoorten’ dezelfde klank hebben in het Dari, waarop deze ontkennend antwoordde (administratief

dossier, stuk 3, p. 8, vraag 130). De door verzoeker aangehaalde vertaalproblemen kunnen derhalve

niet worden aanvaard.

2.8. De bestreden beslissing wordt gedragen door afdoende en pertinente motieven die steun vinden in

het administratief dossier. Verzoeker weerlegt de door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen weerhouden motieven niet en hij voert geen concrete elementen aan die wijzen op het

bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 1, A (2) van het Verdrag van

Genève van 28 juli 1951 en artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

Ook aan de hand van de bij aangetekend schrijven van 19 oktober 2010 overgemaakte stukken, door

verzoeker omschreven als een attest van gevangenschap van zowel de lokale politiediensten als het

provinciaal detentiehuis, een foto als bewijs van de uitoefening van zijn functie in de patisserie en een

bestelbon voor bloem, slaagt verzoeker er niet in om alsnog zijn voorgehouden vervolgingsvrees

aannemelijk te maken. De foto toont enkel een aantal mannen in een werkplaats, vermoedelijk een

bakkerij, niets meer en niets minder. De overige documenten betreffen fotokopiën waaraan geen

objectieve bewijswaarde kan worden toegekend. De Raad wijst er overigens op dat documenten ter

staving van een relaas slechts in aanmerking worden genomen in de mate dat een coherent en

geloofwaardig relaas wordt ondersteund, hetgeen in casu niet het geval is.

2.9. Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 48 van de vreemdelingenwet, wijst de Raad erop

dat dit artikel bepaalt dat de vreemdeling die voldoet aan de voorwaarden die daartoe worden gesteld

door de internationale overeenkomsten die België binden, als vluchteling kan worden erkend. Het betreft

een algemeen geformuleerde artikel, dat het recht op asiel voor bepaalde personen omschrijft doch

geenszins een automatisme inhoudt voor personen die zich op de Conventie van Genève juncto artikel

48/3 van de vreemdelingenwet beroepen om asiel te verkrijgen. De commissaris-generaal voor de

vluchtelingen kan overeenkomstig artikel 57/6 van de vreemdelingenwet onder meer besluiten om de

hoedanigheid van vluchteling te erkennen of te weigeren, hetgeen hij in casu heeft gedaan in een

beslissing die afdoende met redenen werd omkleed.

2.10. Tot slot benadrukt de Raad dat het loutere feit dat verzoekers broer als vluchteling werd erkend op

zich geen bewijs vormt van de hoedanigheid van vluchteling. Elke asielaanvraag of vraag tot toekenning

van de subsidiaire beschermingsstatus dient op individuele basis en aan de hand van de hiertoe in

concreto aangevoerde elementen onderzocht te worden. In de bestreden beslissing wordt overigens

uitdrukkelijk vermeld dat de erkenning van zijn broer in het verleden is ingegeven door een vluchtrelaas

dat op totaal andere motieven was gebaseerd dan dat van verzoeker.

2.11. Daargelaten de vaststelling dat de Raad te dezen in het kader van zijn op grond van artikel 39/2,

§1 van voormelde wet van 15 december 1980 bepaalde bevoegdheid geen uitspraak doet over een

verwijderingsmaatregel (RvS 24 juni 2008, nr. 184.647), stemt artikel 3 EVRM inhoudelijk overeen met

artikel 48/4, §2, b) van voormelde wet van 15 december 1980. Aldus wordt getoetst of in hoofde van

verzoeker een reëel risico op ernstige schade bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende

behandeling of bestraffing voorhanden is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie,

2009, http://curia.europa.eu).

Het is de taak van verzoeker om zijn verzoek om internationale bescherming te staven en deze regel

geldt onverkort wat betreft de subsidiaire beschermingsstatus. De Raad stelt vast dat verzoeker zich

voor zijn verzoek tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus in de eerste plaats beroept op

dezelfde elementen die aan de grondslag liggen van zijn asielrelaas. De Raad merkt echter op dat naar

aanleiding van het bovenstaande onderzoek werd besloten tot de ongeloofwaardigheid van dit

feitenrelaas. Bijgevolg kan verzoeker zich niet baseren op de elementen die aan de basis van zijn relaas

liggen om aannemelijk te maken dat hij in geval van terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel

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

Zo verzoeker het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen verwijt te verwijzen

naar een “analyse van beschikbare geraadpleegde bronnen en literatuur” om te stellen dat er duidelijk

regionale verschillen zijn in de veiligheidssituatie in Afghanistan, zonder deze bronnen te citeren,

waardoor verzoeker zich niet in staat acht om controle uit te oefenen omtrent de geciteerde
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bronnenmaterialen en hij laakt dat ook het antwoorddocument “veiligheidssituatie in Afghanistan en in

de stad Kabul” van 19 november 2009, waarnaar wordt verwezen in de bestreden beslissing niet werd

gevoegd, wat volgens verzoeker een inbreuk uitmaakt op de formele motiveringsplicht, de

zorgvuldigheid en de behoorlijke belangenafweging en een manifeste foute appreciatie uitmaakt, wijst

de Raad erop dat verzoekers grieven feitelijke grondslag missen. De informatie waarop de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen heeft gesteund bij het nemen van de bestreden beslissing werd wel

degelijk gevoegd aan het administratief dossier zodat verzoeker hiervan kennis kon nemen. Het

inzagerecht laat hem immers toe om zijn dossier op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen in te kijken en kennis te nemen van de inhoud ervan. Advocaten en personen die de

asielzoekers bij hun procedure begeleiden kunnen bovendien een kopie van sommige stukken uit het

dossier krijgen door zich te wenden tot de dienst "Advocaten" op het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen.

Voorts stelt de Raad vast dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op basis

van het document “Subject Related Briefing Afghanistan, Veiligheidssituatie in Afghanistan en in de stad

Kabul” van 19 november 2009 concludeerde dat er voor burgers in de hoofdstad Kabul actueel geen

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

persoon als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict zodat er actueel voor

burgers in de hoofdstad Kabul geen reëel risico bestaat op ernstige schade in de zin van artikel 48/4,

§2, c) van de vreemdelingenwet. Uit het document blijkt immers dat in de hoofdstad Kabul weliswaar

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

incidenten in de hoofdstad de vorm aannemen van zelfmoordaanslagen en aanvallen op high profile

doelwitten in het centrum van de stad waarbij de internationale aanwezigheid en Afghaanse autoriteiten

worden geviseerd enerzijds en zelfmoordaanslagen en bermbommen tegen de Afghaanse en

internationale troepen in de stad en op de belangrijkste invalswegen anderzijds. De gewone Afghaanse

burgers worden bij deze aanvallen niet geviseerd. Ook is het geweld in de hoofdstad Kabul niet

aanhoudend en gelokaliseerd en is de impact ervan op het leven van de gewone Afghaanse burger

eerder beperkt. Ook UNHCR vermeldt in het document “Afghanistan Security Update Relating to

Complementary Forms of Protection” van 6 oktober 2008 Kabul niet als zijnde onveilig gebied,

behoudens de districten Sarobi, Paghman, Khak-e-Jabar, Musahi en Charasyab. Verzoeker brengt geen

concrete informatie aan die deze overwegingen weerlegt. Immers, aan de hand van het document

uitgaande van de U.S. Embassy te Kabul en dat gericht is aan Amerikaanse burgers die in Afghanistan

verblijven, toont verzoeker niet aan dat hij in aanmerking komt voor de toepassing van de subsidiaire

beschermingsstatus zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet. Verzoeker kan

immers niet volstaan met een verwijzing naar de algemene toestand in het land van herkomst maar

moet enig verband met zijn persoon aannemelijk maken, ook al is daartoe geen bewijs van een

“individuele” bedreiging vereist. In het krantenartikel van 18 januari 2010 wordt melding gemaakt van

een reeks zelfmoordaanslagen uitgevoerd in de omgeving van het presidentiële paleis. Na vier uur liet

president Karzai in een schriftelijke verklaring weten dat de veiligheidssituatie in Kabul na deze

aanslagen opnieuw onder controle was en de orde zich had hersteld. Het UNHCR-rapport van juli 2009

werd in overweging genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen bij

het nemen van de bestreden beslissing. Uit de kritiek door Vluchtelingenwerk Vlaanderen op het beleid

van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen rond Afghaanse asielzoekers

en een overzicht van recente landeninformatie, afkomstig van een studiedag georganiseerd door

Vluchtelingenwerk Vlaanderen, kan evenmin worden afgeleid dat er actueel in Kabul sprake zou zijn van

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

het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict, zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, c)

van de vreemdelingenwet.

Ter terechtzitting legt de verwerende partij een schriftelijk verslag neer, met als bijlage een update

betreffende de veiligheidssituatie in de hoofdstad Kabul in de periode tussen november 2009 en

augustus 2010 (“Veiligheidssituatie in Afghanistan en in de stad Kabul” van 17 augustus 2010”). Hieruit

blijkt dat het geweld in de stad Kabul vanaf 2010 zodanig is afgenomen dat de veiligheidssituatie in de

stad rustig kan genoemd worden. De AEG’s richten hun energie op andere locaties en beperken zich in

de hoofdstad tot occasionele, grote, aandachttrekkende aanslagen. Uit de beschikbare informatie blijkt

derhalve dat er op dit moment in de hoofdstad Kabul voor burgers geen reëel risico bestaat om te

worden geconfronteerd met een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van

willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict zodat, in het licht van de recente informatie

over verzoekers plaats van herkomst Kabul-stad, verzoeker niet in aanmerking komt voor het statuut

van subsidiair beschermde in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet.
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Er worden geen gegronde middelen aangevoerd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig 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


