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nr. 52 161 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 17 juli 2010 heeft

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

7 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 7 oktober 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

19 november 2010.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat T. MOSKOFIDIS, loco advocaat

M. SAMPERMANS, en van attaché S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. 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 11 oktober 2009 en heeft zich op 12 oktober 2009 vluchteling verklaard.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 1

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

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

1.3. Op 7 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 7 juli 2010 aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te bezitten en van het dorp Bemaran in het district Surkh

Rod, provincie Nangarhar afkomstig te zijn. U bent een Pashtun van de stam Amerkhel en soenniet.

U verklaarde dat uw broer Noor Agha vroeger aan de zijde van de Taliban vocht. Uw broer kwam

om tijdens de oorlog in Mazar. U verklaarde dat jullie in het begin van het Karzai-regime

werden lastiggevallen door de regering wegens het verleden van uw broer. Veertien dagen voor de

ramadan van 2009 (die plaatsvond tussen 21 augustus 2009 – 19 september 2009) kwamen 4

Talibanstrijders naar jullie huis en vroegen of u zich bij hen wou aansluiten. U weigerde. Ze gaven uw

vader bedenktijd en zouden terugkomen voor zijn antwoord. Twee dagen later kwam de politie naar

jullie huis en arresteerde uw vader. U was toen net afwezig. Uw moeder belde u op en vertelde u wat er

was gebeurd. U besloot meteen te vluchten naar uw zus in het dorp Khodja Musafer in district

Paghman, provincie Kabul. Na drie dagen werd uw vader vrijgelaten door tussenkomst van enkele

dorpelingen. U verbleef in het totaal 10 dagen bij uw zus. Twee dagen voor het begin van de ramadan

verliet u Afghanistan. U reisde via Iran en Turkije, en langs een verder onbekende reisweg naar België

waar u op 11 oktober 2009 aankwam en op 12 oktober 2009 asiel aanvroeg.

Ter ondersteuning van uw asielrelaas legt u uw taskara, een document dat u een slager bent,

een oproepingsbrief, een kopie van de taskara van uw vader en broer en drie foto’s van uw broer voor.

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.

U verklaarde vooreerst dat uw problemen veertien dagen voor de ramadan zijn begonnen toen

enkele Talibanstrijders naar uw huis kwamen met de vraag bij zich aan te sluiten (CGVS, p. 12). De

laatste ramadan begon op 21 augustus 2009, waaruit kan worden afgeleid dat uw problemen rond 7

augustus begonnen zijn. Omgerekend naar de Afghaanse kalender is 7 augustus 2009 16 assad 1388.

Twee dagen later (dus 18 assad 1388) kwam de politie naar jullie huis en arresteerde uw vader (CGVS,

p.12). Na drie dagen (21 assad 1388) werd uw vader vrijgelaten (CGVS, p. 13). Ondertussen was u op

18 assad 1388, nadat uw moeder u had bericht over de arrestatie van uw vader, naar uw zus in

Khodja Musafer gevlucht. (CGVS, p. 12-13). Twee dagen voor de ramadan begon (28 assad 1388) bent

u dan Afghanistan ontvlucht (CGVS, p. 15) Aangezien u uw verhaal situeerde rond de ramadan werd

u gevraagd in welke Afghaanse kalendermaand de ramadan plaatsvond. Hier kon u echter niet

op antwoorden. U verklaarde dat het de maand qaus of jauza was, en dat toen het heel warm was

(CGVS, p. 13). Dit is opmerkelijk aangezien de ramadan volgens de Afghaanse kalender eind assad

(augustus) begon en eindigde in de maand sambula (september). Het is trouwens zeer opmerkelijk dat

u zowel qaus (november – december) als jauza (mei-juni) omschrijft als maanden die heel warm zijn,

terwijl ze duidelijk in verschillende seizoenen liggen. Nog opmerkelijker is dat deze beide maanden ver

uit elkaar liggen en u dus absoluut niet in staat blijkt te zijn om uw problemen in de juiste maand te

situeren.

U verklaarde nog dat de taliban die naar jullie huis kwamen vroegere strijdmakkers waren van uw

broer (CGVS, p. 12). Vooreerst blijkt u niet in staat om een duidelijke omschrijving te geven van uw

broer als talibanstrijder. Wanneer u werd gevraagd wat uw broer deed voor de taliban verklaarde u

enkel dat hij met de taliban was en dat hij nooit thuis was. Dit is echter een zeer algemene en vage

omschrijving van uw broers betrokkenheid. Eveneens kon u geen verduidelijking geven waar uw broer

zoal streed. U kan enkel zeggen dat uw broer omgekomen zou zijn gedurende de oorlog van Mazar

(CGVS p. 3 – 4). Hiermee bedoelt u dat hij omkwam ofwel wanneer de Taliban de stad veroverden in

augustus 1998 of wanneer de Taliban in november 2001 werd verjaagd. Ofwel was u dan 11 jaar of 14

jaar, wat niet zo jong meer is om te verklaren dat u niets weet omwille van uw jeugdigheid. U kon echter

niet verduidelijken wanneer hij dan omkwam en kon zelfs niet zeggen hoe oud u toen was, alleen dat u

jong was (CGVS p. 3). Bovendien kan u geen duidelijke verklaring geven waarom de Talibanstrijders

pas nu, na al die jaren, naar uw huis kwamen om u en uw vader te overtuigen aan de jihad deel te

nemen (CGVS, p. 15). U was op dat moment 22 jaar en u runde al enkele jaren zelf een slagerij, dus

was u al geen jonge knaap meer. Van de Talibanstrijders die naar uw woning kwamen kon u geen een

bij naam noemen (CGVS p. 13). Nochtans stelden ze zich voor als vrienden van uw broer, zodat kan

worden verwacht dat ze ook wel hun naam zouden genoemd hebben. Bovenstaande vage verklaringen

zetten de geloofwaardigheid van uw asielrelaas op de helling.

Wanneer u werd gevraagd wat de datum is op de oproepingsbrief die u voorlegt kan u daar niet

op antwoorden. U verklaarde dat er wel een datum op zal staan (CGVS, p. 7). De brief vermeldt dat

uw dorpshoofd ervoor moet zorgen dat u zich op 24/2/1388 (14 mei 2009) bij het districtshuis

moet aanmelden (zie vertaling in administratieve dossier). Dit is heel opmerkelijk aangezien het volgens
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uw verklaringen pas 3 maanden later was dat de Taliban, en kort erop de politie, naar jullie huis

kwamen. Bovendien staat op de brief als districtshoofd van Surkh Rod, Ghulam Farooq Hemmat

vermeld. Volgens informatie toegevoegd aan het dossier is Said Ali Akbar districthoofd van Surkh Rod

terwijl Ghulam Farooq Hemmat het hoofd is van het district Khogyani. U kende zelf de inhoud van het

voorgelegde document niet, wat op zich al zeer bevreemdend is en niet getuigt van een diepgaande

interesse in de vervolging die u meende te riskeren. U stelde zelf niet te kunnen lezen maar vond het

blijkbaar ook niet de moeite om uw oproepingsbrief door iemand aan u te laten voorlezen. U verklaarde

dat er wel iemand is in het opvangcentrum die Pashtu kan lezen maar u heeft hem niet gevraagd om uw

document voor u voor te lezen, zonder dat u hiervoor een aannemelijke uitleg bood (CGVS, p. 7). Uit

bovenstaande opmerkingen volgt dan ook dat er geen geloof meer kan worden gehecht aan uw

asielrelaas.

Naast de toekenning van een beschermingsstatus aan Afghanen met een risicoprofiel, kan

een Afghaanse asielzoeker door het CGVS ook een beschermingsstatus krijgen ten gevolge van

de algemene situatie in zijn regio van herkomst. Asielzoekers uit een groot aantal gebieden in

Afghanistan krijgen de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 § 2 c Vw. toegekend op basis

van de algemene toestand in hun regio; dit indien zij hun reële herkomst uit deze regio en hun

achtergrond aannemelijk maken. De subsidiaire beschermingsstatus wordt bijgevolg niet aan elke

Afghaan toegekend.

Hoewel de veiligheidssituatie anno 2009 globaal is verslechterd, blijft de specifieke

veiligheidssituatie toch regionaal sterk verschillend. Dit regionale onderscheid en de eraan gekoppelde

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus aan Afghanen uit onveilige gebieden was voorheen

gebaseerd op uitgebreide CEDOCA research en op het UNHCR-advies (“Afghanistan Security Update

Relating to Complementary Forms of Protection”) van 6 oktober 2008.

Bij herevaluatie van de actuele veiligheidssituatie werd het UNHCR-rapport “ Eligibility Guidelines

for assessing the international protection needs of asylumseekers from Afghanistan” van juli 2009

in rekening genomen. Hoewel UNHCR zich niet meer in staat acht om een accurate Security Update vrij

te geven waarbij specifieke conflictgebieden worden afgebakend, wordt het bestaan van

regionale verschillen in de veiligheidssituatie in Afghanistan bevestigd. Het rapport maakt verder ook

melding van een uitbreiding van de gebieden die getroffen worden door het gewapend conflict, maar

nergens wordt een toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus voor elke Afghaan gesuggereerd

op basis van de algemene veiligheidssituatie. Het UNHCR stelt daarentegen dat de aanvragen door

Afghaanse asielzoekers op basis van de vrees voor ernstige en willekeurige schade in het kader van het

gewapend conflict op individuele gronden moeten beoordeeld worden, dit in het licht van de bewijzen

die werden aangebracht door de verzoeker en op basis van de recente en betrouwbare informatie van

de plaats van herkomst.

Een analyse van de beschikbare geraadpleegde bronnen en literatuur wijst nog steeds op

duidelijke regionale verschillen in de veiligheidssituatie in Afghanistan. Deze sterke regionale verschillen

typeren het conflict in Afghanistan. Het CGVS is zich bewust van het feit dat het conflict zich heeft

uitgebreid, maar stelt vast dat verscheidene gezaghebbende bronnen het zwaartepunt van het conflict in

het zuiden, het zuidoosten en bepaalde gebieden in het oosten blijven leggen. In deze gebieden vinden

de meeste acties en gevechtshandelingen van antiregeringselementen en de Afghaanse en

internationale troepen plaats. Uit de analyse blijkt dat in bepaalde regio’s in Afghanistan er permanente

Taliban-aanwezigheid is, er aanhoudende gevechtshandelingen zijn en er ook burgerslachtoffers vallen.

In deze regio’s kan worden gesteld dat burgers er een reëel risico lopen in de zin van art. 48/4, §2, c van

de Vreemdelingenwet. In principe wordt bijgevolg aan Afghaanse asielzoekers die uit deze

regio’s afkomstig zijn de subsidiaire beschermingsstatus toegekend.

U bent afkomstig uit het district Sorkhrod 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
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gekomen dat er voor burgers in district Surkhrod 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

district Surkhrod van de provincie Nangarhar aldus geen reëel risico op ernstige schade in de zin van

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

Wat de voorgelegde documenten betreft dient te worden opgemerkt dat deze gezien

bovenstaande opmerkingen de appreciatie van het CGVS inzake uw asielaanvraag niet in positieve zin

kunnen wijzigen. Uw taskara en die van uw vader en broer kunnen dienen als aanwijzing van uw

Afghaanse nationaliteit, die hier niet wordt betwijfeld. De oproepingsbrief stemt inhoudelijk niet overeen

met uw verklaringen, waardoor de authenticiteit ervan betwijfeld dient te worden. Bovendien stelt u zelf

te vrezen gearresteerd te worden, terwijl dit nergens blijkt uit de brief (CGVS p. 15). Ze vermeldt immers

alleen dat uw vader de opdracht krijgt u voor het districtshuis te laten verschijnen, en niet dat u zou

gearresteerd worden. De foto’s waarop uw broer zou te zien zijn voegen verder niets toe aan het

asielrelaas, aangezien ze eender waar kunnen genomen zijn.

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 artikel 3 van het Europees Verdrag tot

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), artikel 10 van het EG

Verdrag en het zorgvuldigheidsbeginsel, voert verzoeker aan dat hij geenszins kan terugkeren naar zijn

land van herkomst. Hij blijft bij zijn verklaringen dat zijn vader werd gearresteerd en de talibanstrijders

het op hem hebben gemunt hebben omdat hij zich bij hem moet aansluiten. Verzoeker wijst op de

algemene veiligheidssituatie in Afghanistan en stelt dat het CGVS, alhoewel kennis van deze feiten,

daar geenszins rekening mee houdt.

2.2. Waar verzoeker de schending inroept van artikel 10 van het EG Verdrag stelt de Raad vast dat

verzoeker dit niet toelicht. Het volstaat niet om als middel de schending van een verdrag, wet of

reglement in te roepen. Verzoeker moet ook verduidelijken hoe de bestreden beslissing de erin vervatte

rechtsregel heeft miskend. Derhalve is dit onderdeel van het middel onontvankelijk.

2.3. Voorts stelt de Raad vast dat verzoeker niet de minste poging onderneemt om de concrete

motieven van de bestreden beslissing te weerleggen of te ontkrachten. Deze motieven, die steun vinden

in het administratief dossier, blijven dan ook onverminderd overeind en worden door de Raad tot de

zijne gemaakt.

2.4. Waar verzoeker verwijst naar de algemene veiligheidssituatie in Afghanistan merkt de Raad op dat

de verwerende partij een update, gedagtekend 24 augustus 2010, ter terechtzitting neerlegt 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, waarvan verzoeker afkomstig is, in die mate gewijzigd is dat er sprake is van een reëel risico

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

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

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

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


