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nr. 52 793 van 9 december 2010

in de zaak RvV X / IV

In zake: X - 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 en X, die verklaren van Afghaanse nationaliteit te zijn, op

9 september 2010 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 10 augustus 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 partijen en hun advocaat H. VAN VRECKOM, 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 en X, die verklaren van Afghaanse nationaliteit te zijn, zijn volgens hun verklaringen het Rijk

binnengekomen op 18 augustus 2008 en hebben zich dezelfde dag vluchteling verklaard. Op 29 januari

2009 nam de gemachtigde van de Minister van Migratie- en asielbeleid de beslissingen houdende

weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26 quater). Verzoekers keerden

niet naar Griekenland terug en verklaarden zich een tweede keer vluchteling op 28 januari 2010.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werden de dossiers van verzoekers op 12

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

de vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoekers werden gehoord op 19 mei 2010.
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1.3. Op 10 augustus 2010 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissingen tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus. Deze beslissingen werden op 11 augustus 2010 aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:

Ten aanzien van X :

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en Tadzjiek van origine te zijn. U werd in 1344

geboren in het district Mazar-e-Sharif van de provincie Balkh. U leefde samen met uw echtgenote,

Khadija Obaida, en jullie vijf kinderen in het dorp Gohar-e-Qorhan van hetzelfde district. U bent

verpleger van opleiding. Tot aan uw vertrek baatte u een CD- en DVD-winkel uit in Mazar-e-Sharif. Op

een dag tijdens de winter begon een machtige familie uw echtgenote op te zoeken om de hand te

vragen van uw zestienjarige dochter G.(…) voor hun zoon F.(…) Z.(…). De moeder van F.(…) zocht uw

vrouw gedurende een periode van vijf of zes maanden op, waarbij zij benadrukte dat zij een machtige

familie waren, met banden met de gouverneur en Eshan Khaled die werkte bij het openbaar ministerie.

Omdat uw echtgenote niet wilde instemmen met het huwelijk, werd zij ook door de vrouw van M.(…)

Z.(…) (vader van de jongen) bedreigd. Ook u werd twee keer lastiggevallen door de familie. Zo kwam de

vader van F.(…) samen met een paar andere mannen bij u thuis langs. Een keer nadien kwamen nog

andere mannen naar uw winkel om meer druk op u uit te oefenen. Op een dag kwam een vrouw uw

echtgenote, die vroedvrouw is, vragen te helpen bij een bevalling. Uw echtgenote werd meegelokt naar

een plaats en daar door enkele mannen seksueel misbruikt. U was op dat moment in de winkel. Toen u

terug thuis was, vertelde uw vrouw u na enig aandringen de waarheid. U lichtte de oom van uw

echtgenote in en deze stuurde Dr. M.(…) S.(…) naar uw huis. Ze vertelde u dat uw echtgenote hevig

bloedde omdat zij een maand zwanger was en door de verkrachting een miskraam kreeg. U denkt dat

de familie van M.(…) Z.(…) achter het misbruik zit, aangezien jullie met niemand anders problemen

hadden. Anderhalve à twee maanden later besloten jullie naar België te vluchten, samen met jullie vijf

kinderen. Via Iran en Turkije kwamen jullie in Griekenland terecht, waar jullie tien maanden verbleven.

Nadien reisden jullie verder naar België, waar u aankwam op 18 augustus 2008. U diende diezelfde dag

een asielaanvraag in, maar de Dienst Vreemdelingenzaken oordeelde dat Griekenland het bevoegde

land was om uw asielaanvraag te behandelen bij beslissing d.d. 29 januari 2009 (Bijlage 26 quater). U

verliet België niet en diende een tweede asielaanvraag in op 28 januari 2010. Jullie dienen ook een

aanvraag onder artikel 9ter in waarop jullie op 6 januari 2010 een negatief antwoord kregen.

Ter ondersteuning van uw asielrelaas legt u uw eigen taskara voor, de taskara van uw echtgenote

en deze van uw vijf minderjarige kinderen, uw trouwboekje, uw diploma van verpleger, uw legerboekje,

een doktersattest van de dokter in het opvangcentrum voor uw echtgenote en een attest van dokter

M.(…) S.(…) vanuit Afghanistan.

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 subsidiaire bescherming niet aannemelijk heeft

gemaakt.

Uw asielrelaas hangt samen met dat van uw echtgenote, X (OV n° 6.301.295). Ten aanzien van uw

echtgenote werd gezien haar vage verklaringen, een negatieve beslissing genomen. Ook uw eigen

verklaringen over jullie problemen zijn vaag te noemen. U zou zijn bedreigd omdat u uw dochter niet liet

trouwen met F.(…) Z.(…). De verklaringen die u en uw echtgenote aflegden met betrekking tot de

familie die jullie zou bedreigd hebben en die de opdracht zou hebben gegeven uw vrouw te verkrachten

zijn echter dermate vaag dat aan uw asielrelaas geen geloof kan worden gehecht. Uw echtgenote zou

gedurende een periode van verschillende maanden één à twee keer per week opgezocht zijn door de

moeder van F.(…) en uzelf zou benaderd zijn geweest door de vader en verschillende andere mannen

(gehoorverslag CGVS, p. 5 en p. 6). Over M.(…) Z.(…), de vader van F.(…), die u kwam opzoeken,

weet u echter bijzonder weinig. Gevraagd naar zijn beroepsactiviteiten, verklaart u dat hij “zaken deed”

en dat “de familie veel geld had”, maar wat voor zaken hij dan precies deed, wist u niet (gehoorverslag

CGVS, p. 5). Wat de naam van de vrouw was die u echtgenote opzocht, weet u niet (gehoorverslag

CGVS, p. 6). Hoe het komt dat die blijkbaar bijzonder rijke en machtige familie plotseling uw dochter

viseerden weet u niet, u kende de familie immers niet, zij hebben u gevonden (gehoorverslag CGVS, p.

5 en 6). Het is echter vreemd dat u deze familie niet eens zou kennen, als ze dan toch zo rijk en machtig

zouden zijn zoals u beweerde. Uw echtgenote werd zeer vaak opgezocht en uzelf werd twee keer

benaderd. De familie wilde dat hun zoon met uw dochter zou trouwen, maar over deze zoon weten
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zowel u als uw echtgenote bijzonder weinig te vertellen. Zo weet u bijvoorbeeld niet of hij een opleiding

had gehad (gehoorverslag CGVS, p. 5).

Bovendien dient te worden vastgesteld dat zowel u als uw echtgenote, tijdens het interview op de

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), dat u ook voorgelezen werd en u zelf ondertekende, verklaarden dat

jullie nadat uw echtgenote aangevallen was nog bedreigd werden door de familie van Zahir, terwijl u

iets anders verklaarde tijdens het gehoor voor het CGVS (gehoorverslag CGVS echtgenote, p.

15; gehoorverslag CGVS p. 9). U beweerde immers deze familie nadien niet meer hebben teruggezien,

en wist daardoor ook zeker dat zij achter de verkrachting van uw echtgenote zaten (gehoorverslag

CGVS, p. 9). Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid, beperkte u zich tot te zeggen dat dit niet kon

en dat de fout misschien aan de tolk kan gelegen hebben (gehoorverslag CGVS p. 9), hetgeen niet als

afdoende verklaring kan gelden. Zoals eerder vermeld ondertekende u de verklaring van DVZ voor

akkoord en maakte u nergens melding van mogelijke vertaalproblemen, volgens uw echtgenote verliep

het interview op DVZ zelfs goed (gehoorverslag CGVS echtgenote p. 2).

Uit bovengaande vaagheden met betrekking tot deze familie, wat de kern van uw asielrelaas vormt,

volgt dat aan uw asielrelaas geen geloof kan worden gehecht. Bijgevolg kan aan u de

vluchtelingenstatus zoals bepaald bij artikel 48/3 van de gecoördineerde Vreemdelingenwet niet worden

toegekend. Om dezelfde reden komt u niet in aanmerking voor toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus zoals bepaald bij artikel 48/4 § 2, b van de gecoördineerde Vreemdelingenwet.

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.

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.

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

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

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

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

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

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

elementen aan die op een voor burgers onveilige situatie wijzen.

Verscheidene bronnen liëren een belangrijk deel van de toename van het geweld aan

de presidentsverkiezingen. Hoewel er in die specifieke context in aanloop naar de verkiezingen

aanslagen werden gepleegd waarbij ook burgerslachtoffers zijn gevallen; is heden het risico voor

Afghaanse burgers niet significant toegenomen. De gewone Afghaanse burgers werden bij deze

gelokaliseerde aanslagen niet geviseerd. De Commissaris-generaal beschikt over een zekere

appreciatiemarge en is gezien hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de
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beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er voor burgers in het district Mazar-e-Sharif van

de provincie Balkh actueel geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te worden van een ernstige

bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een

gewapend conflict. Actueel is er voor burgers in het district Mazar-e-Sharif van de provincie Balkh aldus

geen reëel risico op ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet.

De documenten die u neerlegt, wijzigen hier niets aan. Het is in de eerste plaats opmerkelijk dat

de taskara’s van uzelf, uw echtgenote en uw kinderen na jullie vertrek uit Afghanistan allemaal door uw

oom zijn afgehaald, op basis van een kopie, een nummer en voor wat de kinderen betreft althans,

een simpele verklaring (gehoorverslag CGVS p. 3). Dit komt hun bewijswaarde niet ten goede. Hoe dan

ook vormen deze taskara’s, hoogstens een bewijs van uw identiteit en afkomst, dewelke niet in vraag

worden gesteld en niet van jullie asielrelaas. Hetzelfde geldt voor uw trouwboekje en legerboekje. Wat

betreft de diploma’s die u neerlegde, is het wel opmerkelijk dat ook deze dateren van na uw vertrek. De

oom van uw echtgenote zou immers ook deze pas hebben afgehaald in Kabul nadat jullie Afghanistan

verlaten hadden (gehoorverslag CGVS echtgenote p. 5). Uw diploma blijkt bovendien jullie eigen

verklaringen niet te ondersteunen. Volgens dit diploma studeerde u immers af in hetzelfde jaar als uw

echtgenote, hetzij 1367 (omzetting naar Westerse kalender 1988), terwijl zowel u als uw echtgenote

verklaarden dat u afstudeerde in 1364 (1985) (gehoorverslag CGVS echtgenote, p. 4; gehoorverslag

CGVS, p.3). Het attest van de dokter uit het opvangcentrum dat u neerlegde, verklaart dat uw

echtgenote paniekaanvallen met een voorbijgaand karakter heeft, maar kunnen niet als bewijs gelden

van de oorzaak van deze aanvallen. Het attest van de Afghaanse dokter, M.(…) S.(…), in Afghanistan,

betreft een medisch rapport dat opgesteld werd op 23-02-2009, hetzij ongeveer twee jaar na de feiten

en kan verder gezien het gesolliciteerd karakter ervan de geloofwaardigheid van uw asielrelaas niet

herstellen. .

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. “

Ten aanzien van X :

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en Tadzjiekse te zijn van origine. U werd op

31 december 1971 geboren in het district Mazar-e -Sharif van de provincie Balkh en hebt tot aan uw

vertrek naar België in de wijk Gohar-e-Qorhan gewoond. U bent verpleegster van opleiding en werkte

sinds 2005 voor Dr. M.(…) S.(…) in haar privépraktijk als vroedvrouw/verpleegster. Op een dag in de

maand haut van 1385 of hamal 1386 (omzetting naar Westerse kalender februari-maart 2007), begon

een machtige familie u en uw man op te zoeken om de hand te vragen van uw zestienjarige dochter

G.(…) voor hun zoon F.(…). De moeder van F.(…) zocht u gedurende een periode van verschillende

maanden één à twee keer per week op, waarbij zij benadrukte dat zij een machtige familie waren, met

banden met de gouverneur en Eshan Khaled die werkte bij het openbaar ministerie. Omdat u niet wilde

toegeven, werd u ook door haar bedreigd. Ze zei dat u er spijt van zou krijgen en dat uw leven zo

ingrijpend zou veranderen dat zelfs de honden niet meer naar u zouden kijken. Ook uw man werd twee

keer door drie tot vijf mannen onder druk gezet. Op een dag in saratan 1387 (mei-juni 2007) kwam een

vrouw u vragen te helpen bij een bevalling. U werd meegelokt naar een plaats en daar door twee

mannen seksueel misbruikt. Toen u terug thuis was, vertelde u de waarheid aan uw echtgenoot. Deze

lichtte uw oom in en hij stuurde Dr. M.(…) S.(…) naar uw huis. Ze vertelde aan uw echtgenoot dat u

hevig bloedde omdat u een maand zwanger was en door de verkrachting een miskraam kreeg. U hebt

dit zelf echter pas ontdekt toen u al in België was. U denkt dat de familie van M.(…) Z.(…) (vader van

F.(…)) achter het misbruik zit, aangezien jullie met niemand anders problemen hadden. Anderhalve à

twee maanden later besloten jullie naar België te vluchten, samen met jullie vijf kinderen. Via Iran en

Turkije kwamen jullie in Griekenland terecht, waar jullie tien maanden verbleven. Nadien reisden jullie

verder naar België, waar u aankwam op 18 augustus 2008. U diende diezelfde dag een asielaanvraag

in, maar de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) oordeelde dat Griekenland het bevoegde land was om

uw asielaanvraag te behandelen bij beslissing d.d. 29 januari 2009 (Bijlage 26 quater). U verliet België

niet en diende een tweede asielaanvraag in op 28 januari 2010. U diende ook een aanvraag 9ter in

waarop u op 6 januari 2010 een negatief antwoord kreeg.

Ter ondersteuning van uw asielrelaas legt u uw eigen taskara voor, de taskara van uw man en deze

van uw vijf minderjarige kinderen, uw trouwboekje, uw diploma van verpleegster, een doktersattest van

de dokter in het opvangcentrum en een attest van dokter M.(…) S.(…) vanuit Afghanistan.

B. Motivering
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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 subsidiaire bescherming niet aannemelijk heeft

gemaakt.

De verklaringen die u aflegde met betrekking tot de familie die u zou bedreigd hebben en ook

de opdracht zou hebben gegeven u te verkrachten zijn immers dermate vaag dat aan uw asielrelaas

geen geloof kan worden gehecht. Zo beweert u dat u gedurende maanden lastig gevallen werd door

leden van dezelfde familie (gehoorverslag CGVS p. 9). Het is opmerkelijk dat u wel bijzonder weinig te

vertellen over deze familie. Ondanks het feit dat de moeder van F.(…) heel vaak bij u langskwam, blijkt

u haar naam niet zeker te weten. Toen u ernaar gevraagd werd, antwoordde u “Shah Jan of Shah Gul of

zoiets” (gehoorverslag CGVS, p. 9). U weet ook niet hoeveel kinderen de vrouw eigenlijk had

(gehoorverslag CGVS, p. 11). Wanneer er meer informatie gevraagd wordt over de familie, blijven zowel

u als uw echtgenoot opvallend op de vlakte. U beweert de familie, die blijkbaar toch machtig is en

slechts een wijk verder woont dan die van u in Mazar-e-Sharif (gehoorverslag CGVS, p. 10), niet te

kennen en u weet verder ook niet hoe de familie de uwe kende (gehoorverslag CGVS, p. 9). Nochtans

zou deze vrouw zeer regelmatig zijn komen opscheppen over haar zoon en haar familie, zodat kan

verwacht worden dat u wat meer details over hen kan geven, ook al zegt u niet te zijn geïnteresseerd in

het aanzoek. U weet ook helemaal niet waarom een rijke en machtige familie precies uw dochter,

afkomstig uit een heel gewoon gezin, viseerden (gehoorverslag CGVS, p. 10). Wanneer u nadien nog

eens gevraagd wordt toch iets meer te vertellen over de familie, antwoordt u niet op de vraag, maar

vertelt u dat de vrouw u bedreigde (gehoorverslag CGVS, p. 10).

Ook over M.(…) Z.(…), het hoofd van de familie die u bedreigde, weet u niks, behalve dan dat hij “zaken

deed” en “banden had met bekende mensen” (gehoorverslag CGVS, p. 10). Van een

vroegere klasgenoot van u zou u dan ook nog vernomen hebben dat ze actief waren bij de Mujaheddin

en bij Djunbesh en dat Eshan Khaled, een machtig persoon die werkte bij het openbaar ministerie, hen

steun en bescherming gaf (gehoorverslag CGVS, p. 11). Dit is blijkbaar de enige informatie die u over

de familie die u gedurende maanden lastig viel, had. Over de jongeman die dan uiteindelijk met uw

dochter zou moeten trouwen, weet u ook bijzonder weinig. U hebt hem nooit gezien en weet niet hoe

oud hij is. Hoewel zijn moeder zou gezegd hebben dat hij jong was, had u toch van uw ex-klasgenoot,

N.(…) A.(…), vernomen dat hij niet jong was (gehoorverslag CGVS, p. 11). U weet niet of hij een

opleiding had gehad, want ook daarover zou de moeder niets gezegd hebben (gehoorverslag CGVS, p.

11). Wat zijn beroep betreft, beperkt u zich tot “ze zei dat hij samenwerkte met zijn vader”

(gehoorverslag CGVS, p. 11). U beweerde later nog eens dat de moeder een laatste keer was

langsgekomen en dan weer allerlei goede dingen over haar zoon zou gezegd hebben, maar als u dan

opnieuw gevraagd wordt over welke dingen het dan gaat, herhaalt u enkel dat de moeder zei dat ze een

grote en bekende familie waren en dat haar neef een bekend persoon was (gehoorverslag CGVS, p.

12). Het is toch wel zeer opvallend dat u gedurende een periode van diverse maanden lastig gevallen

wordt door een familie, en vijf of zes keer bezocht wordt door de moeder van de familie die haar zoon

zou komen ophemelen, maar geen idee heeft van wat de jongeman in kwestie eigenlijk doet.

Ook uw man zou bedreigd geweest zijn, een eerste keer toen hij in de winkel was, door mannen die

hem daar kwamen opzoeken (gehoorverslag CGVS, p. 10). Wat er precies gezegd is, weet u niet, u

man wilde er niet over praten (gehoorverslag CGVS, p. 10). Er zouden daarna dan mannen naar jullie

huis gekomen zijn, een vier à vijftal, om met uw man te praten (gehoorverslag CGVS, p. 11). Wat hun

namen zijn, weet u niet, u weet ook niet of ze allemaal tot dezelfde familie behoorden (gehoorverslag

CGVS, p. 10). Ook over wat hier gezegd zou zijn, blijken zowel u als uw echtgenoot bijzonder vaag. Ze

zouden volgens u gewoon de hand van jullie dochter zijn komen vragen, waarop uw echtgenoot

weigerde (gehoorverslag CGVS, p. 13). Ook over de ontmoetingen van uw echtgenoot met een aantal

mannen, al dan niet van de familie Z.(…), blijft u bijgevolg opvallend vaag. Tenslotte dient te worden

vastgesteld dat zowel u als uw echtgenoot tijdens het interview op de Dienst Vreemdelingenzaken

(DVZ), dat u ook voorgelezen werd en u zelf voor akkoord ondertekende, verklaarden dat jullie na de

aanval op uw persoon nog bedreigd werden door de familie van Z.(…), terwijl u tijdens het gehoor voor

het CGVS beweerde die familie niet meer te hebben gezien (gehoorverslag CGVS p. 15; gehoorverslag

CGVS echtgenoot p. 9). Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid, gaf uw echtgenoot als verklaring

dat dit niet kon en dat het misschien een fout van de tolk zal geweest zijn (gehoorverslag CGVS

echtgenoot p. 9). Echter, noch u noch uw echtgenoot maakten gewag van vertaalproblemen tijdens het

interview op DVZ en jullie ondertekenden beiden de verklaring voor akkoord, zodat dit geen geldige

uitleg is. Uit bovengaande vaagheden met betrekking tot deze familie die de kern van uw asielrelaas

vormt, volgt dat aan dit relaas geen geloofwaardigheid kan worden gehecht. Bijgevolg kan aan u de

vluchtelingenstatus zoals bepaald bij artikel 48/3 van de gecoördineerde Vreemdelingenwet niet worden

toegekend. Om dezelfde reden komt u niet in aanmerking voor toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus zoals bepaald bij artikel 48/4 § 2, b van de gecoördineerde Vreemdelingenwet.
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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 lgemene 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. 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.

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

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

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

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

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

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

elementen aan die op een voor burgers onveilige situatie wijzen.

Verscheidene bronnen liëren een belangrijk deel van de toename van het geweld aan

de presidentsverkiezingen. Hoewel er in die specifieke context in aanloop naar de verkiezingen

aanslagen werden gepleegd waarbij ook burgerslachtoffers zijn gevallen; is heden het risico voor

Afghaanse burgers niet significant toegenomen. De gewone Afghaanse burgers werden bij deze

gelokaliseerde aanslagen niet geviseerd. De Commissaris-generaal beschikt over een zekere

appreciatiemarge en is gezien hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de

beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er voor burgers in het district Mazar-e-Sharif van

de provincie Balkh actueel geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te worden van een ernstige

bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een

gewapend conflict. Actueel is er voor burgers in het district Mazar-e-Sharif van de provincie Balkh aldus

geen reëel risico op ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet.

De documenten die u neerlegt, wijzigen hier niets aan. Het is in de eerste plaats opmerkelijk dat

de taskara’s van uzelf, uw echtgenoot en uw kinderen na jullie vertrek uit Afghanistan allemaal door uw

oom zijn afgehaald, op basis van een kopie, een nummer en voor wat de kinderen betreft althans,

een simpele verklaring (gehoorverslag CGVS p. 3; gehoorverslag CGVS echtgenoot, p.3). Dit komt

hun bewijswaarde niet ten goede. Hoe dan ook vormen deze taskara’s, hoogstens een bewijs van

uw identiteit en afkomst, dewelke niet in vraag worden gesteld, en niet van uw asielrelaas. Hetzelfde

geldt voor uw trouwboekje. Wat betreft de diploma’s die u neerlegde, is het wel opmerkelijk dat ook

deze dateren van na uw vertrek. Uw oom zou immers ook deze pas hebben afgehaald in Kabul nadat

jullie Afghanistan verlaten hadden (gehoorverslag CGVS, p. 5). Het diploma van uw echtgenoot

blijkt bovendien jullie eigen verklaringen niet te ondersteunen. Volgens dit diploma studeerde hij immers

af in hetzelfde jaar als uzelf, hetzij 1367 (1988), terwijl zowel u als uw echtgenoot verklaarden dat

hij afstudeerde in 1364 (1985) (gehoorverslag CGVS, p. 4; gehoorverslag CGVS echtgenoot, p.3).

Het attest van de dokter uit het opvangcentrum dat u neerlegde, verklaart dat u paniekaanvallen met

een voorbijgaand karakter hebt, maar kunnen niet als bewijs gelden van de oorzaak van deze
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aanvallen. Het attest van uw eigen dokter, M.(…) S.(…), in Afghanistan, betreft een medisch rapport dat

opgesteld werd op 23-02-2009, hetzij ongeveer twee jaar na de feiten en kan gezien het gesolliciteerd

karakter de geloofwaardigheid van uw asielrelaas niet herstellen.

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 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli

1951 betreffende het statuut van vluchtelingen, de artikelen 48/3, 48/5, 52 en 62 van de wet van 15

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

van vreemdelingen (vreemdelingenwet), ondernemen verzoekers een poging om de motieven van de

bestreden beslissingen te ontkrachten.

2.2. De Raad ziet niet in hoe artikel 52 van de vreemdelingenwet zou kunnen geschonden zijn, daar de

bestreden beslissingen niet werden genomen op basis van dit artikel maar wel op basis van artikel 57/6

van de vreemdelingenwet dat aan de commissaris-generaal de bevoegdheid geeft om verzoekers de

vluchtelingenstatus in de zin van artikel 48/3 en de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel

48/4 van de vreemdelingenwet te weigeren of toe te kennen.

2.3. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker zelf.

Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en hij moet de waarheid

vertellen (R.v.St., nr. 163.124, 4 oktober 2006; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer

pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 205). In het relaas mogen dan ook geen hiaten,

vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante

bijzonderheden voorkomen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle

elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde

verklaringen (UNHCR, a.w., nr. 204).

2.4. Na lezing van het administratief dossier concludeert de Raad, in navolging van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, dat verzoekers hun relaas in hun geheel genomen

iedere geloofwaardigheid ontbeert, zoals omstandig wordt uiteengezet in de bestreden beslissingen, en

zij er dan ook allerminst in slagen een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Conventie van

Genève aannemelijk te maken. De Raad stelt vast dat verzoekers er in hun verzoekschrift niet in slagen

om aanvaardbare of plausibele argumenten aan te voeren die de pertinente motieven van de bestreden

beslissingen, die steun vinden in het administratief dossier, kunnen weerleggen.

2.4.1. In tegenstelling tot wat verzoekers beweren besluit de commissaris-generaal met betrekking tot

het asielrelaas dat uit “bovenstaande vaagheden met betrekking tot deze familie, wat de kern van uw

asielrelaas vormt, volgt dat aan uw asielrelaas geen geloof kan worden”. Waar verzoekers stellen dat

onvoldoende rekening werd gehouden met hun “andere cultuur” en het feit dat zij geen

vriendschapsband hadden met de familie die hen onder druk zette om hun dochter af te staan voor een

huwelijk, wijst de Raad erop dat van een asielzoeker mag verwacht worden dat hij middels duidelijke en

precieze verklaringen zijn vrees voor vervolging kan aangeven en toelichten. Zo mag in casu verwacht

worden dat verzoekers een duidelijke beschrijving kunnen geven van de “machtige familie” die hen

belaagde teneinde de dochter te laten huwen met hun zoon. Zelfs al hadden zij geen

vriendschapsbanden dan nog mag redelijkerwijs worden aangenomen dat, indien verzoekers door een

“machtige” familie zouden zijn benaderd, zij onmiddellijk de nodige stappen zouden gezet hebben om

zoveel mogelijk over deze familie en de zoon te weten te komen al was het maar om de situatie in te

schatten en na te gaan met wie ze eigenlijk te doen hadden. Dit klemt des te meer nu zij zelf beweren

dat het om een “machtige” familie ging met veel connecties die hen gedurende maanden zouden

hebben belaagd. Zo kan verwacht worden dat verzoekers zonder probleem de correcte naam kunnen

aangeven van de moeder van F. die het huwelijksaanzoek zou hebben gedaan en gedurende zes

maanden in contact stond met verzoekster en verzoekers niet blijven steken in een betoog dat de

moeder “Shah Jan” of “Shah Gul” heet en zij beiden de naam “Shah Jan” hebben aangegeven, wat de

correcte voornaam zou zijn. Dat zij thans weten dat de familie drie zoons en twee dochters heeft, F. 30

jaar is en schildert, zijn vader in illegale activiteiten betrokken is met de gouverneur, er een
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gelijkwaardige band bestaat tussen de vader van F. en E.K, die op het openbaar ministerie werkt, en de

vader zich vooral bezig houdt met het afpersen van mensen, wijzigt niets aan de vaststelling door de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen dat hun kennis over deze familie

ondermaats is om geloof te kunnen hechten aan hun beweringen en relaas. Daarenboven mag

verwacht worden dat de moeder van F. concrete huwelijksvoorstellen zou hebben gedaan met als doel

verzoekster te overtuigen, haar zoon zou hebben aangeprezen en beschreven, en zij het niet zou

gelaten hebben bij de mededeling dat zij een rijke familie zijn met veel connecties. Noch verzoeker,

noch verzoekster geven concrete huwelijksvoorstellen aan die door de moeder van F. zou zijn gedaan.

De vaststellingen dat verzoekers tijdens hun gehoor weinig wisten te vertellen over de familie en zij

verder geen melding maken van serieuze en concrete huwelijksvoorstellen ondermijnen in ernstige

mate het hele relaas. Waar verzoekers verwijzen naar een arrest van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (CcE, nr. 29.278, 29 juni 2009) merkt de Raad op dat rechterlijke

beslissingen geen precedentwaarde hebben en bovendien elke asielaanvraag op individuele basis en

aan de hand van de hiertoe in concreto aangevoerde elementen onderzocht dient te worden.

2.4.2. Hun relaas wordt verder ondermijnd nu verzoekers niet kunnen toelichten waarom hun dochter

zou zijn uitgekozen. Dat het de normale gang van zaken is dat machtige families op zoek gaan naar

huwelijkskandidaten voor hun zoon en dat wordt nagegaan welke huwbare meisjes worden geacht van

goeden huize te zijn en deugdzaam zijn, is geen plausibele verklaring voor het feit dat hun dochter

“plots” en zonder enige aanleiding wordt aangezocht. Van verzoekers zou redelijkerwijs kunnen

verwacht worden dat zij, indien zij effectief plots en zonder aanleiding zouden zijn benaderd door een

familie die hen vreemd is, zij nagaan op welke wijze deze familie van het bestaan van hun huwbare

dochter op de hoogte zou zijn gekomen, en waarom deze machtige familie van oordeel is dat de dochter

deugdzaam en van goeden huize is. De Raad is van oordeel dat het niet geloofwaardig is dat een

vreemde vrouw aan de deur aanklopt en zonder meer een huwelijk voorstelt met haar zoon. Dat

rekening moet gehouden worden met de specifieke positie van vrouwen in de Afghaanse samenleving is

geen ernstig argument. Van verzoekers mag immers verwacht worden, vermits het over hun dochter

gaat, dat zij een concreet en geloofwaardig antwoord geven op de vraag, waarom hun dochter werd

uitgekozen. Een verwijzing naar het “UK Home Office report”, Afghanistan, 2010 waaruit de precaire

situatie blijkt van de Afghaanse vrouw blijkt is evenmin afdoende vermits het aan verzoekers is om hun

vluchtrelaas en vervolgingsfeiten concreet aannemelijk te maken, wat in casu niet het geval is.

2.4.3. Voorts kan verwacht worden dat indien verzoeker in zijn winkel en thuis bezocht en bedreigd zou

zijn geworden, zij deze gebeurtenissen meer kunnen toelichten. Dat het van weinig belang zou zijn de

naam van de mannen te kennen en of zij allemaal van dezelfde familie waren kan de Raad niet

overtuigen vermits verzoekers, naar eigen zeggen, reeds geruime tijd werden belaagd en het niet

aannemelijk is dat zij niet minstens zouden nagedacht hebben op welke wijze zij zichzelf en hun

kinderen zouden kunnen beschermen of dat zij geen enkel initiatief zouden hebben genomen teneinde

te ontsnappen aan de druk van deze “machtige” familie. Echter, om tot enige actie te kunnen overgaan

moeten verzoekers wel op de hoogte zijn van de namen van diegene die hen belagen, zodat ook hier

verzoekers niet kunnen volstaan met de laconieke houding dat de namen van die mannen van weinig

belang zijn. Redelijkerwijs kan verwacht worden dat verzoekers daar wel samen over overlegd zouden

hebben teneinde in te schatten hoe zij zich zouden kunnen verdedigen of op welke wijze zij de hulp van

andere familieleden, vrienden en eventueel de politie zouden kunnen inroepen. Waar verzoekers nog

voorhouden dat de tegenstrijdige verklaring die zij aflegden in vergelijking met hun verklaring bij de

Dienst Vreemdelingenzaken, de enige zogenaamde tegenstrijdigheid is en dat er geen sprake is van

verschillende zwaarwichtige tegenstrijdigheden, en dat zij steeds hebben verklaard dat na het incident

waarbij verzoekster werd verkracht, niemand van de andere familie nog is langs geweest en ze niets

meer van hen gehoord hebben, leest de Raad in het administratief dossier het volgende: “En heeft u

nadien de familie nog teruggezien? Nee (…) En intussen heeft u niemand van de familie gezien? Nee”

(CGVS gehoor verzoekster, p. 15); “Hebben jullie intussen de familie nog gezien of iets gehoord? Na het

incident hebben de mensen niet meer gezien, ze kwamen niet meer langs, dat wil zeggen dat zij

erachter zaten.” (CGVS gehoor verzoeker, p. 9); “na de mishandelingen die ik onderging, werd mijn man

bedreigd.” (vragenlijst DVZ verzoekster, p. 2); “Toen ik die avond terugkeerde van mijn werk vernam ik

dit van haar. Daarna werden wij opnieuw bedreigd. M.T. is een machtige man en heeft veel connecties

met overheidsinstanties. Wij namen de beslissing om te vluchten” (vragenlijst DVZ verzoeker, p. 2). De

Raad stelt derhalve vast dat verzoekers wel degelijk een andere verklaring hebben afgelegd op de

Dienst Vreemdelingenzaken met betrekking tot de vraag of zij nog verder werden lastiggevallen door de

“machtige” familie nadat verzoekster werd aangerand. Dat er een probleem zou zijn geweest met de

tolk op DVZ maken verzoekers niet aannemelijk. Hun verklaringen werden hen achteraf voorgelezen en

een dergelijke vergissing bij alle twee zou toch wel opgevallen zijn. Dat de bevestiging dat zij achteraf
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nog bedreigd werden een zin is met algemene strekking kan evenmin worden aangenomen vermits

verzoekster eraan toevoegt dat haar man nadien werd bedreigd en verzoeker duidelijk stelt dat zij

nadien opnieuw bedreigd werden en verwijst naar M.Z. die een machtige man is. Overigens is het

merkwaardig dat verzoekers in het verzoekschrift vermelden dat de vrouwen naar het huis kwamen, en

zowel de mannen als de vrouwen van de familie van F. zich kwamen voorstellen, terwijl uit de

verklaringen bij het Commissariaat-generaal blijkt dat het om de moeder van F. gaat en dat, indien de

mannen zich kwamen voorstellen verzoekers dan ook zouden moeten weten wie deze mannen zijn, wat

niet het geval is. Derhalve stelt de Raad vast dat bepaalde essentiële gegevens in het verzoekschrift

niet coherent zijn met de verklaringen bij het Commissariaat-generaal, zodat geen enkel geloof wordt

gehecht aan het relaas, de voorgehouden vervolgingsfeiten, en een eventueel gebrek aan bescherming

vanwege de autoriteiten.

Wat de verwijzing naar de datum van het diploma betreft beaamt verweerder dat het hier om een

vergissing gaat. De motivering in de bestreden beslissing met betrekking tot de andere door verzoekers

ingediende stukken wordt niet betwist zodat de motivering dienaangaande blijft dan ook staande en

wordt beschouwd als zijnde hier hernomen.

Zo verzoekers nog aanvoeren dat zij behoren tot een sociale groep “van mensen die bedreigd worden

door een machtige familie”, wordt in de nota van verweerder terecht opgemerkt dat dit niet ernstig is,

vermits het feit dat zij bedreigd zouden zijn door een machtige familie noch een duurzaam, noch een

fundamenteel aspect van hun menselijke identiteit is.

2.5. Wanneer, zoals in casu, geen geloof kan worden gehecht aan het naar voren gebracht relaas is er

geen reden om dit te toetsen aan de voorwaarden die inzake de erkenning van vluchtelingen wordt

gesteld door artikel 48/3 van de vreemdelingenwet en artikel 1, A(2) van het Verdrag van Genève.

2.6. Verzoekers wijzen erop dat hun herkomst uit Mazar-e Sharif niet in twijfel wordt getrokken en dat de

informatie waarop de commissaris-generaal steunt niet actueel is en uit de meest recente informatie

blijkt dat de veiligheidssituatie in de provincie Balkh ernstig verslechterd is. Onder verwijzing naar zes

artikels over de actuele situatie in Balkh stellen verzoekers dat reeds op 23 september 2009 de

gouverneur van de provincie Balkh alarm sloeg, ook het verslag van Al Jazeera een verslechtering van

de situatie beschrijft, de “New Strategic security Initiative” van 5 mei 2010 vermeldt dat de veiligheid in

deze regio zal verslechteren gezien een verhoging van IED-explosies en andere gewapende aanvallen

tegen Nato en plaatselijke troepen, een alarmerende opstoot van kidnappings en moorden wordt

gemeld in de provincie Balkh, ook een Belgische burger werd ontvoerd en vastgehouden waarna hij

werd vrijgelaten door tussenkomst van de politie, de apathie van de lokale politie de escalatie van de

misdaad in de hand heeft gewerkt, ISAF melding maakt van een gewapende groep individuen en

vermoedelijke opstandelingen die werden gedood in de provincie Balkh, een team een netwerk aan het

opsporen was dat betrokken was in het plannen van aanvallen op Mazar-e Sharif, een kandidaat van de

parlementsverkiezingen werd geviseerd en zes bewakers van een privébank werden gedood bij een

overval. Verzoekers concluderen dat uit de informatie duidelijk blijkt dat hun veiligheid niet meer

gegarandeerd kan worden en vragen in hoofdorde dat hen het statuut van subsidiaire bescherming

wordt toegekend op basis van willekeurig geweld en in ondergeschikte orde dat de bestreden

beslissingen worden vernietigd voor een bijkomend onderzoek naar de veiligheidssituatie in Mazar-e

Sharif.

Bij de nota laat verwerende partij een update geworden van de veiligheidssituatie in het noorden van

Afghanistan tussen juni 2009 en augustus 2010. In de nota wijst verwerende partij er vooreerst op dat

UNHCR met zijn fysieke aanwezigheid in alle delen van Afghanistan en zijn uitgebreid netwerk aan

contacten het best geplaatst is om advies te verlenen over de noodzaak aan subsidiaire bescherming en

dat bij een herevaluatie van de actuele veiligheidssituatie de commissaris-generaal het UNHCR-rapport

“Eligibility Guidelines for assessing the international protection needs of asylumseekers from

Afghanistan” van juli 2009 dan ook in rekening heeft genomen. In dit rapport stelt UNHCR dat het zich

niet meer in staat acht om een accurate Security update vrij te geven waarbij de specifieke

conflictgebieden worden afgebakend. In het rapport wordt het bestaan van regionale verschillen in de

veiligheidssituatie in Afghanistan nog steeds bevestigd waardoor 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 worden beoordeeld, in het licht van de bewijzen die werden

aangebracht door verzoeker en op basis van de informatie van de plaats van herkomst. Verwerende

partij onderstreept dat er diverse objectieve elementen noodzakelijkerwijs in ogenschouw genomen

moeten worden om het reële risico zoals voorzien in artikel 48/4, §2 c) van de vreemdelingenwet te
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evalueren, met name het aantal gevallen burgerslachtoffers, het aantal incidenten, de intensiteit van

deze incidenten, de partijen in het conflict, de doelwitten die daarbij beoogd worden,

zelfmoordaanslagen in burgerwijken, luchtbombardementen. Verwerende partij werpt verder op dat

verzoeker de objectieve elementen niet betwisten en onvoldoende aantonen in welke mate de door hen

aan het verzoekschrift toegevoegde krantenartikels van dien aard zijn dat ze de conclusies van de

CEDOCA in een ander daglicht kunnen plaatsen. Verweerder besluit dat uit de recente informatie niet

blijkt dat de situatie in het district Mazar-e Sharif dusdanig gewijzigd zou zijn dat er heden wel sprake

zou zijn van een reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2 c van de

vreemdelingenwet.

Ter terechtzitting betogen verzoekers onder verwijzing naar de informatie van de aan de nota

toegevoegde update dat men zeer omzichtig moet zijn met het trekken van conclusies uit onvolledige

informatie en dat er een duidelijke toename is van geweld en een verslechtering is van de

veiligheidssituatie in het Noorden van Afghanistan en in het bijzonder in de provincie Balkh, en dat de

toekenning van de subsidiaire bescherming er een logisch gevolg moet van zijn. Verzoekers wijzen erop

dat in de veronderstelling dat zij zouden moeten terugkeren, het duidelijk is dat zij door districten moeten

reizen die hen blootstellen aan een meer dan reëel risico op ernstige schade in de zin van de definitie

van de subsidiaire bescherming, vermits net de wegen naar het Noorden als zeer belangrijk en

strategisch worden beschouwd.

De Raad is van oordeel dat het buiten kijf staat dat de veiligheidssituatie in het Noorden van Afghanistan

het laatste jaar verslechterd is. Immers, in de update van verwerende partij staat duidelijk vermeld dat in

algemene termen volgens het UNHCR-rapport van juli 2009 de veiligheidssituatie in het noorden

verslechterd en de infiltratie van antiregeringselementen (AGE’s) toegenomen is. Ook volgens ICRC

heeft het noorden sinds de lente van 2009 te maken met een toename van gewapende clashes,

raketaanvallen, hinderlagen en bermbommen. Volgens het Afghanistan Analyst Network hebben de

Taliban de destabilisatie van het noorden van het land als doel, omdat ze op die manier de steun van

een deel van de bevolking voor de regering willen wegnemen. Een stabiele noordelijke regio, zou voor

de regering een basis in de bevolking betekenen. De VN Veiligheidsraad stelde in juni 2010 dat de

veiligheidssituatie in het noorden relatief stabiel bleef in vergelijking met de andere regio’s in

Afghanistan, ondanks de verhoogde activiteit van opstandelingen. Geweld gerelateerd aan criminaliteit

is nog steeds de belangrijkste veiligheidszorg. In 2010 is er sprake geweest van geïsoleerde,

gecoördineerde activiteiten van opstandelingen. In andere gebieden is de lokale bevolking in staat

gebleven de opstandelingen te weerstaan, zelfs indien er een lage ISAF of ANSF aanwezigheid is.

UNAMA stelde medio 2010 vast dat de voorheen stabiele regio van het noordoosten (Badakhshan,

Kunduz, Takhar en Baghlan) een scherpe toename kende met een sterke stijging van het aantal

burgerslachtoffers tot gevolg (p. 15-16). Meer specifiek met betrekking tot de provincie Balkh leest de

Raad dat er in toenemende mate veiligheidsincidenten zijn in de districten Char Bulak en Chimtal. De

door ANSO vermelde gebeurtenissen betreffen af en toe een aanval van AGE’s in de provincie of een

explosie van een IED (improvised explosive devices), louter gericht tegen PGF (pro-government forces),

aanwezigheid van AGE’s in Char Bulak, aanvallen op ANP in Chimal en Char Bulak en toenemende

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

op NGO’s, PGF en verkiezingskandidaten in de districten Kaldar en Kishindeh, de aanwezigheid van

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

veiligheidsincidenten gemeld in het district Nahri Shahi.

Uit de beschikbare informatie blijkt derhalve, in tegenstelling tot wat verzoekers ter terechtzitting

voorhouden, dat er op dit moment in Mazar-e Sharif voor burgers geen reëel risico bestaat om te

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

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

over hun plaats van herkomst, Mazar-e Sharif stad, verzoekers niet in aanmerking komen voor het

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

verzoekers voorhouden dat zij door onveilig gebied zullen moeten reizen in de veronderstelling dat zij

moeten terugkeren naar Mazar-e Sharif wijst de Raad op het krantenartikel dat verzoekers bij het

verzoekschrift voegen waaruit blijkt dat er zeven “checkpoints” zijn om het vliegveld van Mazar-e Sharif

te bereiken (“New battleground in N Afghanistan?”, p. 1). De Raad is van oordeel dat het bestaan van

deze “checkpoints” er enkel op wijst dat de Afghaanse overheid het nodige doet om de veiligheid te

handhaven voor burgers tussen de stad en het vliegveld.

De andere krantenartikels die verzoekers bij het verzoekschrift hebben gevoegd wijzen weliswaar op

een verslechtering van de veiligheidssituatie en een verhoging van de criminaliteit, doch deze artikels

vermogen niet de informatie van de update, waarbij bronnen zijn gebruikt die op systematische wijze de
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veiligheidssituatie in Afghanistan analyseren (zie update p. 3 en de bijlagen p. 28-32), en de conclusies

die daaruit zijn getrokken te ontkrachten.

De Raad ontwaart geen andere elementen in het administratief dossier waaruit blijkt dat verzoekers in

aanmerking komen voor de toepassing van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

Er worden geen gegronde middelen aangevoerd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen december 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


