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nr. 99 577 van 22 maart 2013

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 28 november 2011

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

staatlozen van 28 oktober 2011.

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 het arrest nr. X van 30 januari 2013 van de Raad van State waarbij het arrest nr. X van 10

februari 2012 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen voor wat betreft de subsidiaire

beschermingsstatus wordt vernietigd.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 26 februari 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 maart 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. VAN DEN BROECK loco

advocaat P.-J. STAELENS en van attaché C. MISSEGHERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart te Afghaanse nationaliteit te bezitten, geboren in Jaghouri, dorp Daoud in de provincie

Gazni. U bent Hazara van etnische origine en een sjiietische moslim. Uw vrouw, G. (…), uw twee

minderjarige kinderen en uw jongere broer verblijven in Iran. U verliet Afghanistan in 1993.

Uw vader had zijn geboortedorp Loman verlaten na een grondconflict met S. H. (…), commandant van

‘Harakat’. Als kind vertrok u met uw vader en moeder naar Kabul en woonde er achtereenvolgens in

Kart-e Sahki en dan in Afshar waar uw vader een huis kocht. Uw vader werkte in Kabul voor het Rode
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Kruis. Toen de ‘Mujaheddin’ in 1993 aan de macht kwamen werd uw vader door commandanten

beschuldigd van samenwerking met de Communisten. Uw vader bleef vervolgens op zijn werk. In die

periode werd u ingezet op een controlepost van ‘Wahdat’ in de wijk Deh Mazang. Commandant S. H.

(…) was ook naar Kabul gekomen en zijn vrouw en dochter G. (…) woonden een paar huizen van jullie

vandaan. Bij het grote offensief in de wijk Afshar (die de wijk grotendeels vernietigde) werd het huis van

commandant S. H. (…) getroffen en zijn vrouw gedood. U zag hun dochtertje alleen bij het vernielde

huis staan. U nam haar mee. Vervolgens zijn ook u, het meisje en uw moeder op de vlucht geslagen.

Uw vader bracht jullie naar zijn vriend in de stad Gazni. Een paar dagen later bracht die vriend jullie

naar Pakistan. Uw vader is daarna teruggekeerd naar Kabul. Daar is hij vermoord, de commandant

beschuldigde uw vader ervan dat hij of u zijn vrouw had gedood en zijn dochter had ontvoerd. Hij wilde

niet geloven dat zijn vrouw was omgekomen bij het bombardement op de wijk. In Pakistan werd uw

jongere broer geboren. Na ongeveer negen maanden vertrokken jullie naar Iran. S. H. (…) weet niet dat

uw moeder zijn dochtertje G. (…) meenam naar Iran en weet evenmin dat u met haar in 2004 bent

gehuwd.

Uw vrouw, uw twee minderjarige kinderen en uw jongere broer verblijven momenteel nog steeds in

Iran. Uw vrouw en broer hebben er een verblijfsstatuut, om de zes maanden te vervangen. Uw

kinderen hebben geen documenten omdat u op het moment van de eerste registratieronde niet in Iran

aanwezig was. Immers, u bent in totaal drie keer illegaal in Dhubai gaan werken, van waaruit u éénmaal

werd gedeporteerd naar Pakistan. In Iran werd u tientallen keren gearresteerd en éénmaal besliste de

rechter dat u diende te worden gerepatrieerd. U kon zich echter vrijkopen.

In 2007 besloot u Iran te verlaten richting Europa. Via Griekenland kwam u in België aan waar u op

11 januari 2008 een eerste asielaanvraag indiende. Omdat uw vingerafdrukken werden gevonden

in Griekenland, werd u naar Griekenland gerepatrieerd. U verbleef er ongeveer drie jaar, en probeerde

er aan documenten te komen. U had op een gegeven moment toch een werkvergunning maar

werd desondanks naar Turkije gedeporteerd. U keerde vervolgens terug naar Griekenland. Daar kreeg

u recent dreigtelefoons van een onbekende die zei dat u de documenten van de gronden diende

te ondertekenen. In 2010 besloot u naar Duitsland te gaan. U vroeg in België een tweede keer asiel aan

op 3 februari 2011. U legt een trouwakte en een ‘taskara’ (Afgaans identiteitsbewijs) neer.

B. Motivering

Er dient door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) te

worden vastgesteld dat u de hoedanigheid van vluchteling overeenkomstig art. 1, par. A, lid 2 van de

Conventie van Genève niet kan worden toegekend, immers u heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt

dat er actueel, bij een terugkeer naar Afghanistan, in hoofde van uw persoon een vrees voor vervolging

kan worden vermoed zoals omschreven in deze Conventie. Dit omwille van volgende redenen.

U gevraagd naar uw vrees bij terugkeer verwijst u naar het feit dat u in Griekenland een telefoon

kreeg van een onbekende die u zei de documenten van de gronden te ondertekenen (gehoorverslag

CGVS p.9). U gevraagd waarom iemand u zou opbellen met de eis om de documenten van de gronden

te signeren, terwijl de facto de gronden al dertig jaar niet meer in de handen van uw familie

zijn (gehoorverslag CGVS p.10 en 11), geeft u een weinig begrijpelijke uitleg over documenten die

origineel stammen uit de tijd van het regime van de Shah, en die nu, onder Karzai, slechts tijdelijk

zijn (gehoorverslag CGVS p.12). Deze uitleg raakt kant noch wal. Bovendien heeft u er geen idee van

wie u heeft opgebeld in Griekenland of hoe deze persoon u daar zou hebben kunnen traceren. Indien

deze persoon daadwerkelijk in staat zou zijn geweest om u recent in Griekenland op het spoor te komen

- wat toch niet zo evident is -, dringt de vraag zich op waarom men u dan al niet eerder had kunnen

traceren en waarom het dan maar liefst dertig jaar heeft geduurd vooraleer zij u contacteerden in

verband met een ‘oude’ grondkwestie.

De gronden waarvan sprake zou zijn, nl. in Loman, heeft u zelf nooit gezien. U stelt dat er

momenteel vier families zijn die van die gronden gebruik maken. Al dertig jaar lang zou dit het geval zijn

en er zou verder aan deze situatie niets meer zijn veranderd. U zou de gronden ook niet meer hebben

opgeëist (gehoorverslag CGVS p.11). In deze context is het dan ook zeer merkwaardig dat men deze

zaak plots weer zou willen oprakelen aangezien er geen enkele indicatie was dat u, dertig jaar later, nog

iets tegen deze families zou ondernemen en de gronden zou proberen afhandig te maken

(gehoorverslag CGVS p. 12).

U stelt dat het grondconflict nog steeds actueel, maar uit het bovenstaande blijkt dat u dit

onvoldoende aannemelijk maakt.

Tevens zegt u dat het grondconflict “een andere kleur heeft gekregen” door de beschuldiging van

moord en ontvoering (gehoorverslag CGVS p.12). Echter, u verklaart dat u al die jaren in Iran geen

enkele persoonlijke bedreiging heeft gekregen (gehoorverslag CGVS p.13). Het is dan ook niet

geloofwaardig dat u pas in 2011 een eerste bedreiging zou krijgen. U hierop gewezen - namelijk dat met

alle connecties en netwerken tussen Iran en Afghanistan én de miljoenen vluchtelingen die er tot begin

van de 21ste eeuw aanwezig waren - het niet echt geloofwaardig is dat de familie van uw vrouw jullie al
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niet eerder op het spoor zou zijn gekomen, temeer haar vader een commandant van ‘Harakat’ was, en

dus op een groot (informatie)netwerk kan buigen. U beweert dat u net omwille van die reden verkozen

heeft in Bandar Abbas te gaan wonen, waar er volgens u geen mensen van Jaghouri wonen

(gehoorverslag CGVS p.13). Echter hieraan kan onvoldoende geloof worden gehecht. Zoals u zelf

aangeeft is het in Afghanistan een grote schande als iemand een dochter meeneemt (gehoorverslag

CGVS p.15). Het is dan ook niet aannemelijk dat u nooit eerder (dan in 2011 in Griekenland) enige

bedreiging kreeg mocht deze relatie niet geoorloofd zijn geweest.

Tevens blijft het merkwaardig dat uw moeder G. (…) meenam naar Pakistan, en later naar Iran,

temeer daar jullie naar Pakistan zijn gegaan nadat vernomen werd dat uw vader door haar vader

werd vermoord. Op de vraag waarom het meisje niet naar haar familie in Jaghouri werd gebracht, zegt u

dat jullie in Gazni-stad waren bij een vriend van uw vader. Dit is echter geen verklaring

(gehoorverslag CGVS p.10-11). Overigens kan men zich de bedenking maken waarom haar vader, ook

al waren jullie niet de beste vrienden, uw familie ervan zou hebben beschuldigd zijn echtgenote te

hebben gedood. U geeft zelf aan dat er in die tijd een zwaar offensief aan de gang was dat vele

slachtoffers heeft gemaakt. Tengevolge een raketaanval werd de moeder van G. (…) gedood

(gehoorverslag CGVS pp. 7-8). Dat u of uw vader hiervoor persoonlijk verantwoordelijk zou worden

gesteld klinkt vrij absurd aangezien het overduidelijk moet zijn geweest dat zij het slachtoffer was

geworden van het toen heersende geweld.

Uit het bovenstaande blijkt dat u, bij een terugkeer naar Afghanistan, uw actuele vrees voor vervolging

in de zin van de Conventie van Genève niet aannemelijk heeft gemaakt.

De door u neergelegde documenten kunnen bovenstaande conclusie niet wijzigen, uw ‘taskara’

en trouwakte zijn loutere aanwijzingen van uw identiteit en huwelijkse staat, die hier niet ter discussie

staan. U legt verder geen stukken voor die uw asielrelaas zouden kunnen ondersteunen of die zouden

kunnen aantonen dat u bent gehuwd met de dochter van de moordenaar van uw vader.

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 wordt de status van subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4, §2, c van de

Vreemdelingenwet toegekend omwille van de algemene veiligheidssituatie in hun regio van herkomst.

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

de veiligheidssituatie in de stad Kabul te worden beoordeeld. U bent weliswaar geboren in de

provincie Gazni maar bent als kind met uw ouders naar de stad Kabul getrokken waar jullie, nà het

verlies van de gronden in Gazni, een huis kochten en zich vestigden. Bij de evaluatie van de actuele

veiligheidssituatie wordt er rekening gehouden met het rapport “UNHCR Eligibility Guidelines for

assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van 17 december

2010. Het UNHCR oordeelt dat in het licht van de verslechterde veiligheidssituatie in bepaalde delen

van Afghanistan en de toename van het aantal burgerslachtoffers, de situatie in de provincies Helmand,

Kandahar, Kunar en delen van Ghazni en Khost gekenmerkt wordt als een situatie van veralgemeend

geweld. Volgens het UNHCR hebben Afghaanse asielzoekers uit de hoger vermelde regio’s mogelijks

nood aan internationale bescherming.

Bijkomend en rekening houdend met het volatiele karakter van het gewapende conflict, dienen

de asielaanvragen van Afghanen die claimen andere regio’s te ontvluchten omwille van het

veralgemeende geweld, nauwgezet onderzocht te worden in het licht van enerzijds de bewijzen

aangevoerd door de betrokken asielzoeker en anderzijds actuele en betrouwbare informatie over de

vroegere verblijfplaats. Het UNHCR heeft in deze richtlijnen niet geadviseerd om voortgaande op een

analyse van de algemene veiligheidssituatie aan elke Afghaan een complementaire vorm van

bescherming te bieden. Het UNHCR geeft tevens niet het advies tot de toekenning van een status van

bescherming aan Afghanen omwille van hun herkomst uit Kabul. Hierbij kan worden opgemerkt dat het

UNHCR in de stad Kabul aanwezig is en dat bijgevolg mag verwacht worden dat het UNHCR de

veiligheidssituatie in Kabul goed kan inschatten.

Uit een analyse van de veiligheidssituatie door CEDOCA blijkt dat er in de hoofdstad

Kabul “asymetrische aanvallen” voorkomen doch geen “open combat” wordt gevoerd. Vanaf 2010 stelde

ANSO (Afghan NGO Safety Office) dat er een afname was van het geweld in de stad, in contrast met

de toename in de rest van het land. De veiligheidstoestand in de stad werd rustig genoemd (zie

aan administratief dossier toegevoegde Subject Related Briefing “Afghanistan-Veiligheidssituatie

in Afghanistan en in de stad Kabul” dd. 17 augustus 2010 met update op 20 januari 2011). De stad lijdt

wel onder aanslagen met “Improvised Explosive Devices” (IED’s), meer bepaald bermbommen

en zelfmoordaanslagen tegen de Afghaanse en internationale troepen in de stad en op de

belangrijkste invalswegen . Deze zelfmoordaanslagen zijn gericht tegen “high profile”-doelwitten in het

centrum van de stad waarbij de internationale aanwezigheid en Afghaanse autoriteiten worden

geviseerd. De gewone Afghaanse burgers worden bij deze aanvallen niet geviseerd.
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Uit de informatie blijkt dat het geweld in de hoofdstad Kabul niet aanhoudend van aard is en

eerder territoriaal beperkt is tot bepaalde zones van de stad; de impact ervan op het leven van de

gewone Afghaanse burger is eerder beperkt.

U brengt geen informatie aan waaruit het tegendeel zou blijken.

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 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. Actueel is er voor burgers in de hoofdstad Kabul aldus geen

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

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

Bij arrest nr. 222.317 van 30 januari 2013 vernietigt de Raad van State, wat betreft de subsidiaire

bescherming, het arrest nr. 74 921 van 10 februari 2012 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

uitgesproken in het kader van het beroep gericht tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen van 28 oktober 2011 houdende de weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Het gezag van gewijsde van

het voormeld arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen betreffende de weigering van de

vluchtelingenstatus omvat de vaststelling dat het asielrelaas van verzoekende partij ongeloofwaardig is.

De Raad stelt vast dat de commissaris-generaal op basis van het geheel van de motieven in de

bestreden beslissing heeft besloten tot de niet toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Uit

hetgeen voorafgaat is gebleken dat aan het asielrelaas van verzoekende partij, waarop zij zich

eveneens beroept teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te verwerven, geen geloof kan worden

gehecht. De Raad meent derhalve dat verzoekende partij dan ook niet langer kan steunen op de

elementen aan de basis van dat relaas teneinde aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op

ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, a en b van wet van 15 december 1980 betreffende de

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de

vreemdelingenwet).

De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat

verzoekende partij een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiend uit

het ongeloofwaardige asielrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, § 2, c van de

vreemdelingenwet. De desbetreffende motivering van verwerende partij en meer in het bijzonder deze

aangaande de veiligheidssituatie in Kabul, waar verzoekende partij sedert haar kinderjaren steeds heeft

verbleven en dat derhalve de referentieregio betreft waaraan de subsidiaire bescherming dient te

worden getoetst – waarvoor verwerende partij zich steunt op de “Subject Related Briefing”,

“Veiligheidssituatie in Afghanistan en in de stad Kabul” met update op 20 januari 2011 (administratief

dossier, stuk 14) – wordt door de verwijzing van verzoekende partij naar de situatie in de provincie

Ghazni, waar verzoekende partij werd geboren en waarvan verwerende partij erkent dat de situatie in

delen van deze provincie nog steeds problematisch is, niet weerlegd. Verzoekende partij laat deze

specifieke motivering met betrekking tot de geëigende situatie in Kabul ongemoeid waardoor deze als

onbetwist en vaststaand wordt beschouwd. In hoofde van verzoekende partij kan derhalve evenmin een

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

worden in aanmerking genomen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel
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De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig maart tweeduizend dertien

door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

mevr. K. DECLERCK, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. J. BIEBAUT, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN M.-C. GOETHALS


