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nr. 52 794 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 4 mei 2010

hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van 31 maart 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 SIDDIQ Haroon en zijn advocaat J. TIELEMAN, loco advocaat E.

SCHOUTEN, die tevens verschijnt voor ZALMAI Neta, en van attachéN 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 14 februari 2008 en hebben zich dezelfde dag vluchteling verklaard. Op 10 juli 2008

nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissingen tot weigering van

de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij arresten nrs. 21.222 en

21.223 van 6 januari 2009 weigerde ook de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen aan verzoekers

zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus. Bij beschikkingen met nr. 4.035 en

4.036 van 17 februari 2009 werd het cassatieberoep dat verzoekers aantekenden door de Raad van

State niet-toelaatbaar verklaard.

1.2. Verzoekers keerden niet terug naar hun land van herkomst en hebben zich op 16 maart 2009 een

tweede keer vluchteling verklaard. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het
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dossier van verzoekers op 7 mei 2009 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoekers werden gehoord op 9

maart 2010.

1.3. Op 31 maart 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 31 maart 2010 aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:

Ten aanzien van X :

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te bezitten en van de hoofdstad Kabul afkomstig te zijn.

U woonde er altijd in de wijk Saray Shamali. U bent een Tadzjiek van etnische origine. In de

tweede maand van 1382 (april-mei 2003) huwde u met Z.(…) N.(…) (O.V. 6.220.316). Na uw

middelbare studies begon u een boekenwinkeltje op de markt. De laatste zes maanden voor uw vertrek

uit Afghanistan geraakte u gefascineerd door de bijbel die u geregeld las. U gaf een tiental exemplaren

aan vrienden en ook aan uw neef Z.(…). Zijn vader, uw oom F.(…) en een streng religieus man, kwam

dit echter te weten. Hij kwam naar uw huis en er werd flink geruzied. F.(…) bedreigde u zelfs met de

dood en noemde u een ongelovige. De volgende dag ging u met uw vrouw naar een tante van haar in

Jabul Siraj. Jullie bleven daar een dag en een nacht. Terug in de stad ontmoetten jullie uw buurman

Z.(…). Deze vertelde hoe politieagenten de dag voordien een huiszoeking bij u hadden uitgevoerd. U

besloot onmiddellijk te vluchten. U ging naar L.(…), een geldwisselaar in de wijk Khairkhana die uw

centen beheert. Met het geld vertrok u met uw vrouw en twee kinderen naar Mazar-i Sharif waar uw

vriend H.(…) woont. Hij vond een smokkelaar die jullie het land kon helpen verlaten. U weet niet via

welke landen jullie tot België reisden. Alleszins namen jullie twee vluchten. Met een wagen kwamen

jullie dan naar Brussel. De dag van jullie aankomst, 14/02/2008, gingen u en uw vrouw zich aanmelden

bij de Belgische asielinstanties en vroegen jullie een eerste keer asiel aan. Het Commissariaat-generaal

nam op 11/07/2008 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus. Op 06/01/2009 nam de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een

gelijkaardige beslissing. Jullie beroep werd op 17/02/2009 door de Raad van State verworpen.

Op 16/03/2009 hebben jullie een tweede asielaanvraag ingediend. U verklaart dat leden van

een groepering, wellicht de Taliban, naar het huis van uw schoonouders in Kabul zijn gegaan. De

Taliban waren naar u op zoek maar bedreigden ook uw schoonouders, die ondertussen naar Pakistan

zijn verhuisd. De politie en het Afghaanse parlement verklaarden zich onbevoegd en boden

uw schoonfamilie geen bescherming. Ondertussen geraakte uw schoonbroer vermist.

Ter staving van uw asielrelaas legt u enkele documenten voor. Het betreft een dreigbrief van de

Taliban, een verzoek om bescherming vanwege uw schoonfamilie aan de politie en het daaropvolgend

antwoord van de politiediensten, een gelijkaardig verzoek dat aan het parlement is gericht, een

verklaring van uw schoonvader in verband met het verdwijnen van uw schoonbroer en een USB-stick

met beelden van de onthoofding van vijf personen. Op15/03/2010, een week na het gehoor, brengt u

ook volgende documenten naar het Commissariaat-generaal: een brief van een abt uit Anthisnes en

foto’s waarop u te zien bent in een kerk. Deze documenten moeten aantonen dat u uw islamitisch geloof

heeft afgezworen en dat u zich tot het christendom wil bekeren.

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.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal al op 11/07/2008 een

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus

nam en daarbij opmerkte dat aan uw asielrelaas geen enkel geloof kan worden gehecht. Zo maakte u

het niet geloofwaardig dat u boeken verkocht en dat u met de bijbel in contact was gekomen. Bovendien

bleken jullie verklaringen met betrekking tot jullie reisweg eveneens ongeloofwaardig. De Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen volgde met haar arrest van 06/01/2009 de argumentatie van

het Commissariaat-generaal.

Desondanks tracht u bij uw tweede asielprocedure het ongelijk van de Belgische asielinstanties aan

te tonen. Vooreerst beweert u dat de tolk die u tijdens de eerste asielprocedure bijstond, fouten

heeft gemaakt en niet geïnteresseerd bleek. Dit argument bracht u reeds aan tijdens de zitting voor de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De Raad zegt hierover dat het gehoorverslag van het interview
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voor het Commissariaat-generaal precieze en gedetailleerde gegevens van het asielrelaas weergeeft en

dat de vaststellingen in het verslag dermate zijn dat ze niet kunnen worden verklaard door een

verkeerde vertaling door de tolk of door een onzorgvuldigheid van de dossierbehandelaar. Bovendien

blijkt uit het gehoorverslag dat u op geen enkel moment melding heeft gemaakt van vertalings-

of communicatieproblemen. Dat uw klachten over de vertaling ongegrond zijn, blijkt overigens tijdens

het gehoor voor het Commissariaat-generaal. Zo beweert u dat u wél weet wie S.(…) M.(…) R.(…)

is (CGVS, p.7) terwijl tijdens de eerste asielprocedure bleek dat u nog nooit van deze man heeft

gehoord. U argumenteert nu dat dit inderdaad een zeer bekend boekhandelaar is in Kabul maar dat de

tolk u tijdens de eerste asielprocedure de vraag stelde of S.(…) M.(…) R.(…) familie van u is, waarop

u ontkennend zou hebben geantwoord. Dit is onjuist: tijdens het gehoor van 02/07/2008 werd

u geconfronteerd met de naam S.(…) M.(…) R.(…) waarop u aangaf dat u niemand met die naam kent.

Vervolgens merkte het Commissariaat-generaal op dat deze man nochtans een

gekende boekenverkoper is waarop u antwoordde “dat u gewoon bezig was uw boterham te verdienen”

(CGVS, 02/07/2008, p.7). Het gehoorverslag laat weinig ruimte voor interpretatie en toont aan dat uw

huidige opmerkingen over de tolk onterecht zijn.

Voorts legt u documenten voor die moeten aantonen dat uw schoonfamilie momenteel

ernstige problemen kent. Deze problemen zouden direct verband houden met uw activiteiten die

als niet-islamitisch worden beschouwd. Er dient te worden herhaald dat deze activiteiten, met name

het verspreiden van exemplaren van de bijbel, niet geloofwaardig zijn gebleken. Bijgevolg kan aan

de voorgelegde documenten geen waarde worden gehecht. Bovendien kunnen nog andere

opmerkingen bij deze documenten worden geformuleerd. Zo is het opmerkelijk dat de politiediensten

van Afghanistan en de administratieve diensten van het Afghaanse parlement hun documenten niet

eens zouden dagtekenen. Voorts is het merkwaardig dat de incidenten waarvan uw schoonfamilie het

slachtoffer zou zijn geweest, al in de vijfde maand van 1387 (komt ongeveer overeen met augustus

2008) zouden zijn gebeurd maar dat u deze documenten pas in maart 2009 ontving.

Voorts dient te worden vastgesteld dat ook de interesse die u (heden) voor het christelijke geloof

zou tonen weinig oprecht overkomt. Zo moest vooreerst tijdens de eerste asielprocedure worden

vastgesteld dat uw verklaringen wat deze geloofskwesties betreft, niet geloofwaardig zijn. Zo was uw

kennis van de bijbel zoals u die in Kabul zou hebben verworven, quasi nihil. U zegt voorts dat u een

bijzondere interesse heeft voor de bijbel maar dat u die momenteel niet kan bestuderen omdat u geen

bijbel in het Dari heeft. Dit zegt veel over uw motivatie, gezien de vaststelling dat u de Engelse taal

machtig bent (zie de brief van abt V.(…)) en het vinden van een bijbel in de Engelse taal wellicht geen

onoverkomelijke hindernis is. Het is bovendien opmerkelijk dat uw vrouw van mening is dat u hier wél de

bijbel leest, al kan zij niet verduidelijken in welke taal u dat dan zou doen (CGVS, p.3). Ook dit roept

wederom twijfels op omtrent de oprechtheid van uw verklaringen hieromtrent. Dat u van plan bent om

zich hier tot het christendom te bekeren, lijkt eerder een stap die u om opportunistische redenen zou

zetten. De brief van de abt en de foto’s kunnen de twijfels bij uw beweegredenen niet wegnemen.

Bovendien kunnen dergelijke foto’s uw aanwezigheid tijdens een viering aantonen maar leveren zij geen

bewijs voor uw geloofsovertuiging.

Verder geeft u tijdens het gehoor toe dat uw nieuwe geloof een strikt persoonlijke

aangelegenheid betreft. Zo bleken de bewoners van het centrum waar u verbleef, niet op de hoogte van

uw geloofsafval. In Afghanistan zou enkel uw schoonvader op de hoogte zijn gebracht van uw

bekeringswens. Hieruit blijkt dat uw huidige voorgehouden toenadering tot het christelijke geloof geen

consequenties hoeft te hebben bij een eventuele terugkeer naar Afghanistan.

Er dient te worden geconcludeerd dat geen van de voorgelegde documenten de eerder

vastgestelde bedrieglijkheid van uw verklaringen vermag te weerleggen.

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 van de

Vreemdelingenwet 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
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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.

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 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.

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 uw regio 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 uw regio aldus geen reëel risico op

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

C. Conclusie Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als

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

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

Ten aanzien van ZALMAI Neta :

A. Feitenrelaas

U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te bezitten en van de hoofdstad Kabul afkomstig te zijn. U

bent een Tadzjiekse van etnische origine. U huwde in 2003 met S.(…) H.(…) (O.V. 6.220.316). Uw man

had een boekhandeltje in Kabul. Hij kreeg problemen met zijn religieuze oom F.(…) en met de

Afghaanse autoriteiten nadat bleek dat hij een uitzonderlijke interesse voor de bijbel aan de dag legde.

Na een huiszoeking door de politie in jullie woonst in Kabul besloot uw man met zijn gezin te vluchten.

Via een reisweg die jullie volledig onbekend is, kwamen jullie in België aan. De dag van jullie aankomst,

14 februari 2008, gingen u en uw man zich aanmelden bij de Belgische asielinstanties.

Het Commissariaat-generaal nam op 11/07/2008 een beslissing tot weigering van de
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vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Op 06/01/2009 nam de Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen een gelijkaardige beslissing. Jullie beroep werd op 17/02/2009 door

de Raad van State verworpen.

Op 16/03/2009 hebben jullie een tweede asielaanvraag ingediend. U verklaart dat leden van

een groepering naar het huis van uw ouders in Kabul zijn gegaan. Deze personen waren op zoek naar

uw man maar bedreigden ook uw ouders die ondertussen naar Pakistan zijn verhuisd. De politie en

het Afghaanse parlement boden uw familie geen bescherming. Ondertussen geraakte uw broer vermist.

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.

U baseert uw asielaanvraag op dezelfde motieven als diegene die werden aangehaald door

uw echtgenoot S.(…) H.(…). Er dient te worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal al

op 11/07/2008 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus nam en daarbij opmerkte dat aan de beweerde vluchtmotieven van uw

man geen enkel geloof kan worden gehecht. De documenten die uw man tijdens de tweede

asielprocedure heeft voorgelegd, zijn niet van die aard dat ze deze eerdere vaststelling vermogen te

weerleggen. Bijgevolg kan ook wat u betreft niet besloten worden tot het bestaan van een gegronde

vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

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 van de

Vreemdelingenwet 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.

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
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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 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.

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 uw regio 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 uw regio aldus geen reëel risico op

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

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de rechtspleging

2.1. Op grond van het inquisitoir karakter van zijn rechtspleging komt het de Raad toe te bepalen wie

partij is in de zaak (RvS 1 juli 2003, nr.121.147). In casu kan de in het verzoekschrift aangeduide eerste

verwerende partij, met name “De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister bevoegd inzake

aangelegenheden die betrekking hebben op de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging

en de verwijdering van vreemdelingen, met name de Minister van Asiel- en Migratiebeleid en haar

Staatssecretaris voor Asiel- en Migratiebeleid”, niet tot verweer geroepen worden aangezien de

beslissingen met betrekking tot de erkenning van de status van vluchteling en de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus, niet tot diens bevoegdheden behoort. De commissaris-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen is in deze verwerende partij.

2.2. Waar verzoekers in fine in ondergeschikte orde vragen om de bestreden beslissingen te vernietigen

en het dossier terug te zenden naar het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen, wijst de Raad erop dat hij slechts de bevoegdheid heeft de beslissing van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen te vernietigen om redenen vermeld in artikel 39/2, §1,

2° van de vreemdelingenwet. Verzoekers tonen niet aan dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft

aan de bestreden beslissingen die door de Raad niet kan worden hersteld, noch tonen zij aan dat er

essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen tot een bevestiging of een

hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen, zoals blijkt uit

hetgeen volgt. Het verzoek tot vernietiging kan derhalve niet worden ingewilligd.

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. In een eerste middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 48/3 en 48/5 van de wet van 15

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

van vreemdelingen (vreemdelingenwet), de materiële motiveringsverplichting en een manifeste

appreciatiefout, herhaalt verzoeker dat in zijn hoofde een gegronde vrees voor vervolging in zijn land

van herkomst bestaat omwille van zijn bekering tot het katholicisme. Verzoekers verwijzen in dit verband

naar de UNHCR guidelines waaruit blijkt dat bekeerden in Afghanistan ernstige redenen hebben om te

vrezen voor hun leven. Verzoeker benadrukt dat hij bewijzen voorlegt van zijn bekering (regelmatige

aanwezigheid in de kerk, een certificaat enz.) die op zich niet worden betwist in de eerste bestreden

beslissing. Dat de eerste bestreden beslissing stelt dat verzoeker zich zou hebben bekeerd op basis van

puur opportunistische redenen, is volgens verzoekers een volledig subjectieve beoordeling die op geen

enkel element wordt gebaseerd. Verzoeker meent dat dit bovendien op geen enkele wijze het risico dat
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hij loopt, verandert. Volgens verzoekers begaat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen dan ook een ernstige beoordelingsfout door de asielaanvraag te weigeren, terwijl de

bekering niet wordt ontkend en welke bekering, zelfs indien deze om opportunistische redenen zou zijn

gebeurd – quod non – niet minder reëel blijkt. Verzoekers verwijzen te dezen naar rechtspraak uit het

Verenigd Koninkrijk, waar de vluchtelingenstatus van bekeerde Afghanen werd erkend. Zij benadrukken

dat het recht om van godsdienst te veranderen in alle internationale mensenrechtenverdragen wordt

opgenomen en zijn van oordeel dat de eerste bestreden beslissing op manifeste wijze het recht van

verzoeker om van godsdienst te veranderen schendt, door te stellen dat hij naar Afghanistan kan

terugkeren, levend als een soenniet en ten aanzien van iedereen zijn bekering verborgen te houden. Zij

besluiten dat de eerste bestreden beslissing niet afdoende werd gemotiveerd daar ze op basis van

onwetendheden poogt het relaas van verzoeker als ongeloofwaardig af te doen, terwijl gebleken is dat

dit niet terecht is.

3.2. In een tweede middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 48/4, § 2, b) en c) van de

vreemdelingenwet, artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en

de fundamentele vrijheden (EVRM), de artikelen 2, 3 en 14 van het Europees Handvest van de

grondrechten van de Europese Unie en de schending van de motiveringsverplichting, verwijten

verzoekers in een eerste onderdeel de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

een manifeste appreciatiefout te hebben begaan waar hij stelt dat het gewapend conflict slechts een

beperkte impact zou hebben op de inwoners van Kabul. Volgens verzoekers is dit volledig in

tegenspraak met de realiteit daar de stad in staat van constante bezetting is, veiligheidsincidenten er

alle dagen plaats hebben en de inwoners in een voortdurende vrees leven.

In een tweede onderdeel voeren verzoekers aan dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen als administratieve autoriteit het belang van het kind dient te onderzoeken. Zij

verwijzen in dit verband naar artikel 3 van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Zij

wijzen er voorts op dat volgens UNICEF, Afghanistan het slechtste land ter wereld is voor kinderen,

realiteit die door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen niet wordt ontkend

doch desalniettemin wordt verzwegen. Verzoekers menen dat de bestreden beslissingen zich dienden

uit te spreken over het risico bij een terugkeer naar Afghanistan voor elk lid van de familie en niet enkel

over toekenning van internationale bescherming voor de ouders. Het is volgens verzoekers immers

evident dat een onmenselijke behandeling op een andere wijze wordt onderzocht wanneer het gaat om

een volwassene dan wanneer het een kind betreft. Zij stellen in dit opzicht dat het gebrek aan toegang

tot de meest elementaire rechten, zoals toegang tot school, medische hulp, … van dien aard is dat het

kwetsbare groepen blootstelt aan een ernstig risico op een schending van het recht op leven en het

recht op fysieke en morele integriteit. Verzoekers menen dan ook dat de bestreden beslissingen de

artikelen 2 (recht op leven), 3 (recht op menselijke integriteit) en 14 (recht op onderwijs) van het

Europees Handvest van de grondrechten van de Europese Unie schenden. Immers, Afghanistan

behaalt volgens Amnesty International en UNICEF het wereldrecord inzake kindersterfte, verder is er

geen enkele aangepaste medische structuur die aangepast is aan de mentale problemen van

verzoekster, noch enige andere sociale structuur die de kinderen van een zieke moeder kan opvangen,

gebrek aan medische en sociale structuren die een direct gevolg is van de oorlog, en bovendien

bevestigen cijfers van UNICEF duidelijk dat het recht op onderwijs van de kinderen in gevaar zou

worden gebracht bij een terugkeer naar Afghanistan. Deze dramatische humanitaire situatie is het

directe gevolg van het gewapend conflict dat reeds 30 jaar duurt in Afghanistan en dient dan ook te

worden onderzocht bij het onderzoek naar de subsidiaire bescherming aangezien deze situatie een

ernstig risico vormt voor het leven en de fysieke integriteit en dit risico past in het kader van het

gewapend conflict, aldus nog verzoekers. Zij voegen hieraan toe dat antipersoonsmijnen elke dag

kinderen doden of verminken in Afghanistan. Verzoekers besluiten dat de bestreden beslissingen artikel

48/4 van de vreemdelingenwet, alsook artikel 3 EVRM schenden doordat niet wordt onderzocht of zij in

aanmerking komen voor het statuut van de subsidiaire bescherming.

3.3. Als bijlage bij het verzoekschrift voegen verzoekers volgende stavingstukken: een uittreksel uit

“UNHCR Eligibilty guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from

Afghanistan” van juli 2009 inzake bekering, een beslissing van het “Asylum and Immigration Tribunal”

(Verenigd Koninkrijk) en het artikel Afghan children ‘face world’s worst conditions’ van 18 maart 2010.

Ter openbare terechtzitting van 19 november 2009 wordt een attest neergelegd van abt A. V.

betreffende verzoekers wens tot bekering.
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3.4. Blijkens de eerste bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag geweigerd omdat (i) reeds

naar aanleiding van zijn eerste asielaanvraag werd geoordeeld dat aan zijn asielrelaas geen enkel

geloof kan worden gehecht daar hij niet aannemelijk maakte dat hij boeken verkocht en dat hij met de

Bijbel in contact was gekomen en ook zijn verklaringen met betrekking tot zijn reisweg ongeloofwaardig

bleken, (ii) zijn bewering dat de tolk die hem tijdens de eerste asielprocedure bijstond fouten heeft

gemaakt en niet geïnteresseerd bleek, ongegrond is zoals uitvoering wordt toegelicht, (iii) aan de

documenten die moeten aantonen dat zijn schoonfamilie momenteel ernstige problemen kent geen

waarde kan worden gehecht aangezien deze problemen volgens zijn verklaringen direct verband

houden met zijn activiteiten die als niet-Islamitisch worden beschouwd en deze activiteiten, met name

het verspreiden van exemplaren van de Bijbel, niet geloofwaardig zijn gebleken, het tevens opmerkelijk

is dat de politiediensten van Afghanistan en de administratieve diensten van het Afghaanse parlement

hun documenten niet eens zouden dagtekenen en het voorts merkwaardig is dat de incidenten waarvan

zijn schoonfamilie het slachtoffer zou zijn geweest, al in augustus 2008 zouden zijn gebeurd maar dat hij

deze documenten pas in maart 2009 ontving, (iv) ook de interesse die hij (heden) voor het christelijke

geloof zou tonen weinig oprecht overkomt, zoals omstandig wordt uiteengezet, en de brief van de abt en

de foto’s, die weliswaar zijn aanwezigheid tijdens een viering aantonen maar geen bewijs leveren voor

zijn geloofsovertuiging, de twijfels bij zijn beweegredenen om zich hier tot het christendom te bekeren

niet wegnemen, (v) hij aangaf dat zijn nieuwe geloof een strikt persoonlijke aangelegenheid betreft en in

Afghanistan enkel zijn schoonvader op de hoogte zou zijn gebracht van zijn bekeringswens, waaruit

blijkt dat zijn huidige voorgehouden toenadering tot het christelijke geloof geen consequenties hoeft te

hebben bij een eventuele terugkeer naar Afghanistan en (vi) 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.

Aangezien verzoekster zich voor haar asielaanvraag beroept op dezelfde motieven als diegene die

worden aangehaald door haar echtgenoot, werd ten aanzien van haar een volgbeslissing genomen,

waarin wordt verwezen naar de weigeringsbeslissing genomen in hoofde van haar echtgenoot.

3.5. In zoverre verzoekers aanvoeren vervolging te vrezen in hun land van herkomst omwille van de

elementen aangehaald in het kader van hun eerste asielaanvraag, met name dat verzoeker een tiental

exemplaren van de Bijbel zou hebben verspreid en hij hierdoor problemen kende, stelt de Raad vast, en

dit zonder verzoekers hun eerste asielaanvraag opnieuw te beoordelen – hetgeen overigens niet de

bevoegdheid is van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – dat in ’s Raads arrest nr. 21.222 van 6

januari 2009 met betrekking tot verzoekers vluchtmotieven reeds werd geoordeeld dat hij op geen

enkele manier geloofwaardig maakt dat hij boeken verkocht en bijgevolg ook niet dat hij in die

hoedanigheid in contact kwam met de Bijbel. Daar uit verzoekers verklaringen blijkt dat hij van de Bijbel

en het geloof eraan verbonden houdt, oordeelde de Raad dat in redelijkheid mag worden verwacht dat

verzoeker dienaangaande over een zekere kennis beschikt, hetgeen in casu niet het geval bleek te zijn,

gelet op de talrijke vaststellingen in de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen van 10 juli 2008 aangehaald en uitgebreid besproken en die door de Raad werden

beschouwd als zijnde hernomen aangezien ze niet werden weerlegd. De Raad vervolgde “(…) Van

verzoeker die verklaarde zijn land te hebben verlaten nadat hij problemen had omwille van de

verspreiding van de bijbel mag verwacht worden dat hij hierover een beperkte kennis heeft. Verzoeker

blijkt niet eens op de hoogte te zijn van het oude en het nieuwe testament en beperkt zich tot de

verklaring dat de bijbel een “groen boek” was met de titel “Heilig Boek”. Evenzeer kan men van een

persoon die sinds hij het middelbaar onderwijs beëindigde boeken verkoopt, verwacht worden dat hij

over enige kennis beschikt inzake de boeken die hij verkocht en de auteurs ervan, hetgeen in casu

evenmin het geval was.” Voorts werden ook verzoekers verklaringen omtrent zijn reisweg

ongeloofwaardig bevonden.

Ten aanzien van verzoekster werd bij arrest nr. 21.223 van 6 januari 2009 een volgbeslissing genomen

daar zij haar aanvraag om erkenning als vluchteling of om de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus verbond aan deze van haar echtgenoot en zij geen eigen motieven heeft

ingeroepen los van deze van haar echtgenoot.

Bij beschikkingen met nr. 4.035 en 4.036 van 17 februari 2009 werd het cassatieberoep dat verzoekers

aantekenden niet-toelaatbaar verklaard, waardoor hoger aangehaalde arresten van 6 januari 2009

kracht van gewijsde genieten. De bevoegdheid van de Raad is dan ook beperkt tot de in de tweede

asielaanvraag nieuw aangehaalde feiten en elementen.
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3.6.1. Na lezing van het administratief dossier, stelt de Raad evenwel vast dat verzoekers naar

aanleiding van onderhavige asielaanvraag geen nieuwe concrete gegevens of stukken aanreiken die

vermogen om het in het kader van de eerste asielaanvraag vastgestelde gebrek aan geloofwaardigheid

te herstellen, noch om de actualiteit van diezelfde vrees met bewijskrachtige elementen aan te tonen.

Verzoekers slagen er derhalve niet in alsnog aannemelijk te maken dat er wat hen betreft op grond van

de eerder uiteengezette motieven sprake zou zijn van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van

de Conventie van Genève, noch tonen zij aan dat er onderhand andere gronden zijn die de erkenning

van de vluchtelingenstatus wettigen.

3.6.2. Zoals terecht wordt gesteld in de eerste bestreden beslissing kan aan de thans door verzoeker

bijgebrachte documenten waaruit moet blijken dat zijn schoonfamilie ernstige problemen heeft

ondervonden en zijn schoonbroer vermist raakte, met name een dreigbrief van de Taliban, een verzoek

om bescherming vanwege zijn schoonfamilie aan de politie en het daaropvolgend antwoord van de

politiediensten, een gelijkaardig verzoek dat aan het parlement is gericht en een verklaring van zijn

schoonvader in verband met het verdwijnen van zijn schoonbroer, geen bewijswaarde worden

toegekend. De Raad benadrukt te dezen dat documenten slechts objectieve bewijswaarde hebben voor

zover een waarachtig relaas wordt ondersteund, wat in casu niet het geval is zoals reeds genoegzaam

werd vastgesteld naar aanleiding van de eerste asielaanvraag. Daar geen geloof kan worden gehecht

aan verzoekers vluchtmotieven kan evenmin enig geloof worden gehecht aan de problemen die zijn

schoonfamilie hierdoor zouden hebben gekend. In de bestreden beslissing wordt hieraan terecht

toegevoegd dat het tevens opmerkelijk is dat de politiediensten van Afghanistan en de administratieve

diensten van het Afghaanse parlement hun documenten niet eens zouden dagtekenen en het voorts

merkwaardig is dat de incidenten waarvan verzoekers schoonfamilie het slachtoffer zou zijn geweest, al

in augustus 2008 zouden zijn gebeurd maar dat hij deze documenten pas in maart 2009 ontving. Deze

motieven worden in het verzoekschrift op generlei wijze ontkracht zodat deze onverminderd overeind

blijven en door de Raad tot de zijne worden gemaakt.

Wat betreft de door verzoeker neergelegde USB-stick met beelden van de onthoofding van vijf

personen, dient te worden vastgesteld dat verzoeker, gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van

zijn vluchtmotieven en de twijfels die rijzen bij de waarachtigheid van zijn bekeringswens, zoals blijkt uit

wat volgt, geenszins aantoont dat hij zich in gelijkaardige situatie bevindt of zelf een dergelijk risico

loopt.

3.6.3. Voorts wijst de Raad erop dat met betrekking tot asielaanvragen mede gegrond op activiteiten in

het gastland (réfugié sur place) een bijzondere bewijslast geldt. Indien verzoeker, zoals in casu werd

geoordeeld, niet vervolgd werd in zijn land van herkomst is het aangehaalde zelf geschapen risico op

zich geen bewijs van een gegronde vrees voor vervolging. De beslissende instantie zal met een grotere

dan normale strengheid de geloofwaardigheid van de aanvraag moeten beoordelen. De verzoeker moet

een uitvoerig en coherent relaas brengen van de redenen waarom hij vervolging vreest, onder meer met

betrekking tot zijn achtergrond, persoonlijkheid en andere persoonlijke elementen. Bij de beoordeling

van de elementen die ontstaan zijn na aankomst in het onthaalland zijn de reële kans op vervolging, de

ernst van die vervolging en het verband met de in het Verdrag van Genève vermelde redenen van

cruciaal belang. Activiteiten na de vlucht zullen niet noodzakelijk leiden tot een reëel risico van

vervolging in het land van herkomst ofwel omdat de overheden in het land van herkomst er niet van op

de hoogte zijn ofwel omdat het opportunistische karakter van deze activiteiten voor eenieder duidelijk is

met inbegrip van de nationale overheden van de betrokkene.

In casu heeft de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen vastgesteld dat

verzoekers (huidige) interesse voor het christelijke geloof weinig oprecht overkomt. Immers, van een

asielzoeker die beweert nood te hebben aan internationale bescherming mag redelijkerwijs worden

verwacht dat hij zijn bekeringswens ook aannemelijk kan maken. Van iemand die geïnteresseerd is in

een bepaalde godsdienst en om deze reden vervolging vreest in zijn land van herkomst mag bijgevolg

worden verwacht dat hij minstens elementaire vragen hieromtrent kan beantwoorden, dat hij erover leest

of erover praat met andere gelovigen. Aangezien verzoekers kennis van de Bijbel quasi nihil blijkt te zijn,

hij geen aannemelijke verklaring geeft voor het gegeven dat hij momenteel de Bijbel niet kan bestuderen

en zijn echtgenote, in strijd met verzoekers verklaringen, de mening is toegedaan dat hij wél de Bijbel

leest, oordeelde de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op goede gronden dat

ernstig kan worden getwijfeld aan de waarachtigheid en de oprechtheid van verzoekers voorgehouden

geplande bekering. De brieven van de abt uit Anthisnes en de door verzoeker neergelegde foto’s die zijn

aanwezigheid tijdens een viering aantonen, doen zoals reeds werd gesteld in de bestreden beslissing

geen afbreuk aan bovenstaande overwegingen. Voorts stelt de commissaris-generaal voor de
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vluchtelingen en de staatlozen vast dat verzoeker zelf aangaf dat zijn interesse in het christendom een

strikt persoonlijke aangelegenheid betreft en dat in Afghanistan enkel zijn schoonvader op de hoogte

zou zijn gebracht van zijn voornemen om zich tot het christendom te bekeren. De commissaris-generaal

oordeelde dan ook terecht dat, zelfs indien enig geloof zou worden gehecht aan verzoekers toenadering

tot het christelijke geloof – quod non – hij niet aantoont dat de Afghaanse autoriteiten of anderen dan

zijn schoonvader en naaste familie hiervan op de hoogte zouden zijn en dit derhalve consequenties zou

hebben bij een eventuele terugkeer naar Afghanistan.

Uit het administratief dossier blijkt voorts dat verzoeker, in tegenstelling tot wat wordt voorgehouden in

het verzoekschrift, vooralsnog niet bekeerd is tot het christendom. Dit blijkt tevens uit de ter zitting

neergelegde brief van de abt uit Anthisnes, waarin wordt gesteld dat verzoekers doopsel volgend jaar

met Pasen zal plaatsvinden. De verwijzing in het verzoekschrift naar de UNHCR Guidelines, waarin

gesteld wordt dat bekeerlingen in Afghanistan ernstige redenen hebben om te vrezen voor hun leven, en

een beslissing van het “Asylum and Immigration Tribunal”, waarbij de vluchtelingenstatus werd erkend

van Afghaanse bekeerlingen, is dan ook niet dienend. Bovendien toont een loutere verwijzing naar en

neerlegging van rapporten van algemene aard over de toestand in het land van herkomst geen

persoonlijke vervolging in de zin van de Conventie van Genève aan. De vrees voor vervolging dient

immers steeds in concreto te worden aangetoond en verzoeker blijft hier in gebreke. Tot slot benadrukt

de Raad dat elke asielaanvraag autonoom en op eigen merites dient te worden onderzocht, waarbij

enkel de vigerende wetgeving en de feiten zoals deze blijken uit de stukken van het administratief

dossier, eventueel aangevuld door het verzoekschrift en de nota, als leidraad gelden. De door verzoeker

aangehaalde beslissing van het “Asylum and Immigration Tribunal” betreft bovendien een casus

voorgelegd aan een Britse rechtsinstantie en heeft derhalve geen enkele precedentwaarde ten aanzien

van de Belgische asielinstanties.

Daar verzoeker zich tot op heden niet bekeerd heeft en hij om hoger aangehaalde redenen evenmin

aannemelijk maakt dat zijn voorgehouden geplande bekering waarachtig is, kan tot slot bezwaarlijk

worden volgehouden dat door de eerste bestreden beslissing afbreuk zou worden gedaan aan zijn recht

om van godsdienst te veranderen.

3.7. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen heeft zijn beslissing aangaande

het niet toekennen van de vluchtelingenstatus omstandig en afdoende gemotiveerd en besloot terecht

verzoeker niet als vluchteling te erkennen. Gelet op de ongeloofwaardigheid van zijn verklaringen,

slaagt verzoeker er immers niet in een persoonlijke en gegronde vrees voor vervolging in de zin van de

Conventie van Genève juncto artikel 48/3 van de vreemdelingenwet aan te tonen.

3.8. 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). Hiervoor wordt verwezen naar hetgeen volgt.

3.9. Verzoekers zijn van oordeel dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

als administratieve autoriteit het belang van het kind dient te onderzoeken en zij verwijzen in dit verband

naar artikel 3 van het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Genoemd artikel luidt als volgt:

“1. Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of

particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke

autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging.

2. De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe het kind te verzekeren van de bescherming en de zorg

die nodig zijn voor zijn welzijn, rekening houdend met de rechten en plichten van zijn ouders, wettige

voogden of anderen die wettelijk verantwoordelijk zijn voor het kind, en nemen hiertoe alle passende

wettelijke en bestuurlijke maatregelen.

3. De Staten die partij zijn, waarborgen dat de instellingen, diensten en voorzieningen die

verantwoordelijk zijn voor de zorg voor of de bescherming van kinderen voldoen aan de door de

bevoegde autoriteiten vastgestelde normen, met name ten aanzien van de veiligheid, de gezondheid,

het aantal personeelsleden en hun geschiktheid, alsmede bevoegd toezicht.”
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De Raad benadrukt dat de bepalingen van artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag, wat de geest, de

inhoud en de bewoordingen ervan betreft, op zichzelf niet volstaan om toepasbaar te zijn zonder dat

verdere reglementering met het oog op precisering of vervollediging noodzakelijk is. Deze

verdragsbepaling is geen duidelijke en juridisch volledige bepaling die de verdragspartijen of een

onthoudingsplicht of een plicht om op een welbepaalde wijze te handelen, oplegt. Aan deze bepaling

moet derhalve een directe werking worden ontzegd, zodat verzoekers de rechtstreekse schending van

dit artikel van het Kinderrechtenverdrag niet dienstig kunnen inroepen. De Raad wijst er in deze nog op

dat de commissaris-generaal slechts gemachtigd een vreemdeling als vluchteling te erkennen indien

wordt aangetoond dat hij beantwoordt aan de omschrijving gegeven in artikel 1, A (2), van het

vluchtelingenverdrag.

3.10.1. In de mate verzoekers menen dat de bestreden beslissingen zich dienden uit te spreken over het

risico bij een terugkeer naar Afghanistan voor elk lid van de familie en niet enkel over toekenning van

internationale bescherming voor de ouders, zij aanvoeren dat het evident is dat een onmenselijke

behandeling op een andere wijze wordt onderzocht wanneer het gaat om een volwassene dan wanneer

het een kind betreft, zij in dit opzicht stellen dat het gebrek aan toegang tot de meest elementaire

rechten, zoals toegang tot school, medische hulp, … van dien aard is dat het kwetsbare groepen

blootstelt aan een ernstig risico op een schending van het recht op leven en het recht op fysieke en

morele integriteit en zij in dit verband verwijzen de artikelen 2 (recht op leven), 3 (recht op menselijke

integriteit) en 14 (recht op onderwijs) van het Europees Handvest van de grondrechten van de Europese

Unie, benadrukt de Raad vooreerst dat de moeilijke situatie waaraan terugkerende asielzoekers op het

vlak van onderwijs en gezondheidszorg zouden blootstaan, naar het oordeel van de Raad niet zonder

meer kan worden gelijkgesteld met een ‘onmenselijke of vernederende behandeling’ zoals

gespecificeerd door artikel 48/4, § 2, b) van de vreemdelingenwet en artikel 3 EVRM. Voorts stelt de

Raad vast dat de vrees van verzoekers dat hun kinderen bij een eventuele terugkeer naar Afghanistan

een risico op onmenselijke en vernederende behandeling zouden lopen voor het eerst wordt gemeld in

het verzoekschrift. Er kan de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen dan ook

bezwaarlijk worden verweten hiermee geen rekening te hebben gehouden. Verzoekers voeren in

onderhavig verzoekschrift overigens geen concrete elementen aan waaruit kan blijken dat hun kinderen

in geval van terugkeer naar hun land van herkomst daadwerkelijk een reëel risico op ernstige schade

zouden lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet. De loutere verwijzing naar en

het citeren uit rapporten van Amnesty International en UNICEF kan immers niet volstaan om een reëel

risico op het lijden van ernstige schade aannemelijk te maken dat ook in casu concreet aangetoond

dient te worden.

Mede gelet op wat voorafgaat, tonen verzoekers geenszins een schending van artikel 2 van Het

Europees Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie aan. Zij verwijzen louter naar cijfers

van Amnesty International en UNICEF waaruit blijkt dat de graad van kindersterfte in Afghanistan

bijzonder hoog is, doch tonen hiermee geen concreet risico voor hun eigen kinderen aan. Dezelfde

redenering kan worden gevolgd wat betreft de aangevoerde schending van artikel 14 van het Handvest.

Ook hier halen verzoekers slechts cijfers aan van UNICEF, doch hieruit blijkt enkel dat de

scholingsgraad bij Afghaanse kinderen laag is. Verzoekers brengen echter geen concrete elementen bij

waaruit kan blijken dat hun kinderen in geval van terugkeer naar Afghanistan geen onderwijs zouden

kunnen genieten. Het is de Raad dan ook niet duidelijk op welke manier de bestreden beslissingen een

schending kunnen uitmaken van het “recht op leven” of van het “recht op onderwijs”.

Daargelaten de vaststelling dat verzoekster geen enkel medisch attest voorlegt waaruit blijkt dat zij

mentale problemen zou hebben waarvoor een specifieke behandeling vereist is, stelt de Raad vast dat

verzoekers niet verder komen dan het uiten van een aantal blote beweringen waar zij in het

verzoekschrift stellen dat er in Afghanistan geen enkele medische structuur is die aangepast is aan de

mentale problemen van verzoekster en dat de drie kinderen geen enkele hulp zouden krijgen wanneer

de moeder ziek is. Een schending van artikel 3 van het Handvest kan derhalve niet worden

aangenomen. Daarenboven wordt niet aangetoond dat de medische problemen van verzoekster

verband houden met de criteria bepaald in artikel 1, A (2) van de Conventie van Genève, zoals bepaald

in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, noch met de criteria vermeld in artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet inzake subsidiaire bescherming. Verzoekster dient zich voor de beoordeling van de

medische elementen dan ook te richten tot de daartoe geëigende procedure, zijnde een aanvraag voor

een machtiging tot verblijf gericht aan de minister of zijn gemachtigde op basis van artikel 9ter van de

vreemdelingenwet.
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3.10.2. Waar verzoekers tot slot aanvoeren dat niet werd onderzocht of zij in aanmerking komen voor

toekenning van het subsidiaire beschermingsstatuut, dient de Raad vast te stellen dat deze bewering

feitelijke grondslag mist.

Vooreerst blijkt uit de eenvoudige lezing van de bestreden beslissing dat de commissaris-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen op basis van het geheel van de motieven in de bestreden

beslissingen besloten heeft tot de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel

48/4, § 2, b) van de vreemdelingenwet. Het feit dat deze motieven geheel of gedeeltelijk gelijklopend zijn

met de motieven die de weigering van de vluchtelingenstatus ondersteunen betekent niet dat de

beslissing omtrent de subsidiaire beschermingsstatus niet afdoende gemotiveerd zou zijn.

Voorts stelt de Raad vast dat in de bestreden beslissingen op omstandige wijze wordt uiteengezet

waarom de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van oordeel is dat er voor

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

2, c) van de vreemdelingenwet bestaat. De Raad stelt 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. Verzoekers brengen geen concrete informatie aan die deze overwegingen

weerlegt. Zij kunnen immers niet volstaan met een verwijzing naar de algemene toestand in het land van

herkomst maar moeten enig verband met hun persoon aannemelijk maken, ook al is daartoe geen

bewijs van een “individuele” bedreiging vereist.

Na het indienen van de nota heeft verwerende partij aan de Raad een update laten geworden

betreffende de veiligheidssituatie in de hoofdstad Kabul betreffende 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 hun plaats van herkomst Kabul-stad, zij niet in aanmerking komen voor het statuut van

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

Er worden geen gegronde middelen aangevoerd.
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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


