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nr. 223 251 van 26 juni 2019

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat F. PAUWELS

Leopold De Waelstraat 12

2000 ANTWERPEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 23 februari 2018

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

staatlozen van 22 januari 2018.

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 administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 24 april 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 mei 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN.

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. HERMANS, die loco advocaat F. PAUWELS verschijnt voor

verzoeker, en van attaché E. GOOVAERTS, die verschijnt voor verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, komt volgens zijn verklaringen op

16 september 2012 als niet-begeleide minderjarige België binnen zonder enig identiteitsdocument en

verzoekt op 20 februari 2014 voor de derde keer om internationale bescherming. Op 28 oktober 2014

beslist de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-

generaal) tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

1.2. Bij vonnis van de correctionele rechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, van 14 april 2017

wordt verzoeker wegens medeplichtigheid aan zware diefstal en wegens heling veroordeeld tot (onder

meer) een gevangenisstraf van een jaar.
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1.3. Bij schrijven van 12 december 2017 verzoekt de Directeur-generaal van de Dienst

Vreemdelingenzaken de commissaris-generaal om de aan verzoeker toegekende subsidiaire

beschermingsstatus in te trekken op basis van artikel 49/2, § 4, tweede lid, en artikel 55/4, § 2, van de

wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de

verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet) omwille van de hierboven aangehaalde

veroordeling.

1.4. Bij een aangetekende brief van 5 december 2017 roept de commissaris-generaal verzoeker een

tweede keer op voor een persoonlijk onderhoud omwille van een nieuw element in verband met zijn

subsidiaire beschermingsstatus. Verzoeker wordt hierover gehoord op het Commissariaat-generaal voor

de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna: CGVS) op 3 januari 2018.

1.5. Op 22 januari 2018 neemt de commissaris-generaal de beslissing tot intrekking van de subsidiaire

beschermingsstatus. Dit is de thans bestreden beslissing, die op 23 januari 2018 aan verzoeker

aangetekend wordt verzonden.

Deze beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn van Safed Sang (district

Momand Agha, provincie Logar). U bent van Pashtoense origine. In Afghanistan zou uw moeder bij uw

gehuwde zus en schoonbroer verblijven. Uw vader is al geruime tijd overleden. U verklaarde dat uw

twee oudere broers bij een verkeersongeluk om het leven kwamen. U werd meerderjarig op

21 maart 2014.

U diende in België een eerste asielaanvraag in op 17 september 2012. U verklaarde dat u Afghanistan

was ontvlucht uit vrees voor de Taliban nadat ze hadden ontdekt dat u had meegewerkt met de lokale

politie of “arbaki”. Op 29 maart 2013 werd u door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en

de Staatlozen (CGVS) de hoedanigheid van vluchteling geweigerd alsook de subsidiaire

beschermingsstatus. Tegen deze beslissing ging u op 24 april 2014 in beroep bij de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (RVV), die in haar arrest van 25 juli 2014 een conforme beslissing nam en u

eveneens de hoedanigheid van vluchteling alsook de subsidiaire bescherming weigerde. De

asielinstanties hechtten geen geloof aan uw beweerde herkomst uit Mohammad Agha.

Op 21 januari 2014 diende u een tweede asielaanvraag in die op 24 januari 2014 door de Dienst

Vreemdelingenzaken werd geannuleerd.

Zonder naar Afghanistan te zijn teruggekeerd, diende u op 20 februari 2014 een derde asielaanvraag in.

U verklaarde toen dat u in uw eerste asielaanvraag uw verblijf in Pakistan verzwegen had. U zou sinds

uw negende levensjaar drie keer naar Pakistan zijn gegaan om er te werken. U ging dan samen met uw

neef, die een huis heeft in Peshawar, naar Pakistan. U keerde terug naar Afghanistan om uw moeder te

helpen bij de oogst van o.a. ajuinen. U zou in totaal drie jaar in Pakistan hebben verbleven. Na uw

laatste terugkeer zou u een drietal jaar in uw dorp hebben gewoond, alvorens u diende te vluchten uit

vrees voor de Taliban, die hadden ontdekt dat u bij de “arbaki” was geweest. Opnieuw verbleef u in

Pakistan/Peshawar, maar u zou er zijn moeten vluchten omdat de Taliban van Afghanistan

samenwerken met deze van Waziristan. Vervolgens zou u gedurende een week naar uw zus in

Afghanistan zijn teruggekeerd, alvorens Afghanistan definitief te verlaten, in 2011 of 2012. Bij uw derde

asielaanvraag legde u een Afghaans identiteitsdocument (taskara) neer.

Op 28 oktober 2014 kreeg u de subsidiaire beschermingsstatus toegekend. Het CGVS stelde in de

beslissing dat uw gebrekkige kennis van uw regio van herkomst deels kon worden verklaard door het

feit dat u een tijdlang in Pakistan woonde. Anderzijds merkte het CGVS ook op dat u zeer onduidelijk

was over de duur van de periodes die u in Pakistan zou hebben doorgebracht en dat u het nog steeds

niet geloofwaardig maakte dat u in de jaren voor uw vertrek in Safed Sang woonachtig was.

Op 14 april 2017 werd u door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot een

hoofdgevangenisstraf van een jaar wegens diefstal door middel van braak, inklimming of valse sleutels.

Gezien dit nieuwe element in uw dossier werd u op 26 juli 2017 uitgenodigd voor een gehoor op het

CGVS. U bent niet komen opdagen voor dit gehoor. In een brief van 12 december 2017 heeft de Dienst
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Vreemdelingenzaken een heroverweging van uw beschermingsstatus gevraagd. U werd op

3 januari 2018 nogmaals voor een gehoor uitgenodigd door het CGVS. Deze keer was u wel aanwezig.

U beaamt dat u door een rechtbank werd veroordeeld voor diefstal. Echter, u zegt ook dat u dronken

was op het moment van de feiten en dat niet u maar twee andere Afghanen deze diefstal pleegden.

Daarom wenst u de subsidiaire beschermingsstatus te behouden. Verder herhaalt u dat u in Afghanistan

de Taliban dient te vrezen, dit omdat u voor de arbaki zou hebben gewerkt.

Ter staving van uw verklaringen legt u enkele documenten neer. Het betreft een attest van

gevangenschap en een bericht van voorlopige invrijheidstelling.

B. Motivering

Er dient te worden opgemerkt dat, niettegenstaande u op 28 oktober 2014 de status van subsidiaire

beschermde werd toegekend, de subsidiaire beschermingsstatus heden dient te worden ingetrokken.

Immers, er dient gewezen te worden op een nieuw element in uw administratief dossier, meer bepaald

het vonnis van de Correctionele Rechtbank van Antwerpen van 14 april 2017.

Artikel 55/5/1, § 2 juncto artikel 55/4, § 1, c) van de vreemdelingenwet stipuleert dat de Commissaris-

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen de subsidiaire beschermingsstatus kan intrekken

indien er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat de vreemdeling een ernstig misdrijf gepleegd heeft.

Hierbij dient benadrukt te worden dat het CGVS gebonden is door de kwalificatie van de inbreuk en de

vaststelling van de strafmaat bepaald in het kracht van gewijsde gegane vonnis van 14 april 2017. Uit

het vonnis van 14 april 2017 blijkt dat u wegens diefstal werd veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf

van een jaar door de Correctionele rechtbank van Antwerpen.

Uit het vonnis blijkt dat u met twee andere beklaagden personen hebt bestolen. Rekening houdend met

de aard van de daad, de wijze waarop het misdrijf werd gesteld (”door middel van braak, inklimming of

valse sleutels”), de strafmaat (een hoofdgevangenisstraf van een jaar) die u werd opgelegd, alsook het

feit dat de Correctionele Rechtbank van Antwerpen in het vonnis zelf stelt dat de bewezen feiten

“ernstig” zijn, komt het CGVS tot de conclusie dat het misdrijf waarvoor u veroordeeld werd op

14 april 2017 een ernstig misdrijf in de zin van artikel 55/4, § 1, c) van de vreemdelingenwet betreft.

Bijgevolg moet de subsidiaire bescherming die u eerder werd toegekend, heden worden ingetrokken.

Volledigheidshalve wijs ik erop dat het feit dat u voorwaardelijk in vrijheid werd gesteld op 26 mei 2017

geen afbreuk doet aan de vaststelling dat u een ernstig misdrijf heeft gepleegd.

Teneinde u de kans te bieden argumenten voor het eventuele behoud van uw subsidiaire

beschermingsstatus aan te brengen, werd u op 3 januari 2018 nogmaals gehoord door het CGVS. De

redenen die u heeft aangebracht voor het behoud van uw status kunnen een behoud van uw

internationale beschermingsstatus echter niet wettigen.

Volgens uw verklaringen voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen dient

u de subsidiaire beschermingsstatus te behouden omdat de gebeurtenissen die tot uw veroordeling

hebben geleid zouden hebben plaatsgevonden op een moment dat u dronken was. U verklaart ook dat

niet u maar uw twee Afghaanse kennissen de diefstal pleegden (CGVS, 3 januari 2018, p.2, 3). Uw

verklaringen doen geen afbreuk aan het feit dat u veroordeeld werd voor een ernstig misdrijf in de zin

van artikel 55/4, §1, c) van de Vreemdelingenwet.

Wanneer de Commissaris-generaal van oordeel is dat de subsidiaire beschermingsstatus moet worden

ingetrokken omdat de asielzoeker uitgesloten wordt of had moeten zijn in de zin van artikel 55/4 dient hij

een advies te verstrekken over de verenigbaarheid van een verwijderingsmaatregel met de artikelen

48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

In de mate dat u verwijst naar uw problemen in Afghanistan en de asielmotieven die u in het kader van

uw eerdere asielaanvragen hebt aangehaald (CGVS, 3 januari 2018, p.3), dient opgemerkt te worden

dat deze problemen in het kader van uw asielaanvraag ongeloofwaardig werden bevonden door het

CGVS en dus geen basis konden vormen voor de toekenning van de vluchtelingenstatus. Deze

ongeloofwaardigheid resulteerde in een toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Tegen deze

beslissing diende u geen beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV). Desondanks
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verwijst u heden nogmaals naar uw ongeloofwaardig bevonden relaas en stelt u dat de problemen die u

eertijds aanhaalde nog steeds actueel zijn. Het louter herhalen van uw eerder frauduleus bevonden

relaas, kan de geloofwaardigheid ervan evenwel niet herstellen.

Er kan dan ook niet worden gesteld dat u omwille van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet niet zou kunnen worden teruggeleid naar uw land van herkomst.

Uit een grondige analyse van de actuele situatie in uw regio blijkt dat er in het district Mohammah Agha,

uw beweerde regio van herkomst, een reëel risico bestaat van ernstige bedreiging van het leven of de

persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een internationaal of

binnenlands gewapend conflict (art. 48/4, §2c van de gecoördineerde Vreemdelingenwet).

Anderzijds is het Commissariaat-generaal van oordeel dat u zich aan de bedreiging van uw leven of

persoon als gevolg van de veiligheidssituatie in uw regio van herkomst kan onttrekken door zich in de

hoofdstad Kabul te vestigen, waar u over een veilig en redelijk vestigingsalternatief beschikt.

Uit de actuele en objectieve informatie waarover het CGVS beschikt, blijkt dat de stad Kabul via haar

internationale luchthaven op een veilige manier toegankelijk is.

Bij de evaluatie van de actuele veiligheidssituatie in Afghanistan wordt het rapport “UNHCR Eligibility

Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van

19 april 2016 in rekening genomen. Niettegenstaande het rapport aangeeft dat de veiligheidssituatie in

2015 achteruit gegaan is en dat zowel het aantal burgerslachtoffers, als het aantal veiligheidsincidenten

op het gehele Afghaanse grondgebied gestegen is, bevestigt het rapport nog steeds het bestaan van

regionale verschillen in de veiligheidssituatie in Afghanistan. Bovendien wordt nergens in deze UNHCR

richtlijnen geadviseerd om voortgaande op een analyse van de algemene veiligheidssituatie aan elke

Afghaan een complementaire vorm van bescherming te bieden. UNHCR benadrukt daarentegen dat elk

verzoek om internationale bescherming op eigen merites dient beoordeeld te worden. Rekening

houdend met het veranderlijke karakter van het conflict in Afghanistan, dienen de asielaanvragen van

Afghanen elk nauwgezet onderzocht te worden, dit in het licht van enerzijds de bewijzen aangevoerd

door de betrokken asielzoeker en anderzijds actuele en betrouwbare informatie over de situatie in

Afghanistan.

UNHCR wijst er op dat asielzoekers afkomstig uit “conflict-affected areas” nood kunnen hebben aan

bescherming omdat zij het risico lopen blootgesteld te worden aan een ernstig en individuele bedreiging

van hun leven of persoon als gevolg van willekeurig geweld. UNHCR adviseert dat bij de beoordeling

van de veiligheidssituatie in de gebieden waar er sprake is van een actief conflict volgende objectieve

elementen in ogenschouw genomen worden om te bepalen of er sprake van veralgemeend, willekeurig

geweld: (i) het aantal burgers dat het slachtoffer zijn van willekeurig geweld, waaronder bomaanslagen,

luchtaanvallen en zelfmoordaanslagen; (ii) het aantal conflict gerelateerde incidenten; en (iii) het aantal

personen dat omwille van het conflict ontheemd werden. UNHCR benadrukt dat het aantal

burgerslachtoffers en het aantal veiligheidsincidenten belangrijke indicatoren zijn voor het bepalen van

de intensiteit van het voortdurend conflict in Afghanistan. In de objectieve informatie waarover het

Commissariaat-generaal beschikt, worden voornoemde aspecten in rekening gebracht bij de

beoordeling van de veiligheidssituatie in Afghanistan. Ook met andere indicatoren wordt er rekening

gehouden, in de eerste plaats bij de beoordeling van de individuele nood aan bescherming, maar ook bij

de beoordeling van de nood aan bescherming omwille van de veiligheidssituatie in de regio van

herkomst, indien dat de hierboven vermelde indicatoren niet voldoende zijn om het reëel risico voor

burgers te beoordelen.

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie (zie de aan het administratief dossier toegevoegde

COI Focus Afghanistan: Security Situation in Kabul City van 6 juni 2017) blijkt dat nationale en

internationale veiligheidstroepen prominent aanwezig zijn in de stad. Voorts blijkt dat de regering, het

Afghaanse Nationale Leger (ANA) en de Afghaanse Nationale Politie (ANP) de situatie in Kabul relatief

goed onder controle hebben. De stad is, net zoals bijna alle provinciehoofdsteden stevig in handen van

de overheid en relatief veilig. Omwille van de hoge concentratie aan overheidsgebouwen, internationale

organisaties, diplomatieke compounds, en internationale en nationale veiligheidsdiensten, verschilt de

veiligheidssituatie in de stad Kabul van de situatie in de meeste andere Afghaanse districten en

provincies. Het gros van het geweld dat in de hoofdstad plaatsvindt, kan toegeschreven worden aan de

AGE’s die in de stad actief zijn en er complexe aanslagen plegen. De terreuraanslagen die zij in de

onderzochte periode pleegden, kaderen binnen het patroon dat zich de laatste jaren gevestigd heeft in
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de stad Kabul, met name gecoördineerde en complexe aanslagen die gericht zijn tegen “high profile”

doelwitten waarbij de internationale aanwezigheid en Afghaanse autoriteiten worden geviseerd. Het

geweld in de stad is voornamelijk gericht tegen Afghan National Security Forces (ANSF),

overheidsmedewerkers, en buitenlandse (diplomatieke) aanwezigheid. Hoewel veel van deze aanslagen

gebeuren zonder rekening te houden met mogelijk collateral damage onder burgers,is het duidelijk dat

Afghaanse burgers niet het voornaamste doelwit zijn van de opstandelingen in Kabul. Wel heeft IS in de

loop van 2016 enkele grootschalige aanslagen gepleegd, waarbij de sjiitische minderheid in de stad

geviseerd werd. Willekeurige aanslagen met veel burgerdoden maar zonder aanwijsbaar doelwit komen

niet voor in de stad. Dit patroon houdt nog steeds stand. Sinds begin 2014 viseren de opstandelingen

weliswaar uitdrukkelijker civiele doelwitten waar westerlingen samenkomen, doch blijft het aantal

burgerslachtoffers beperkt. De impact van de hierboven beschreven aanslagen is verder niet van dien

aard dat het inwoners van de stad dwingt hun woonplaats te verlaten. Bovendien blijkt de stad een

toevluchtsoord te zijn voor burgers die het geweld in andere districten en provincies ontvluchten.

Niettegenstaande er zich in de hoofdstad Kabul met enige regelmaat complexe aanslagen voordoen,

kan er geen gewag gemaakt worden van een situatie van “open combat” of van hevige en voortdurende

of ononderbroken gevechten. 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. U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel zou blijken.

Derhalve dient nog onderzocht te worden of u over een redelijk intern vestigingsalternatief beschikt in de

stad Kabul. Hierbij dient opgemerkt te worden dat uit de UNHCR Eligibility Guidelines van 19 april 2016

blijkt dat een intern vluchtalternatief over het algemeen redelijk is wanneer er bescherming wordt

geboden door familie, de gemeenschap of de clan of stam in de beoogde regio van vestiging. UNHCR

aanvaardt daarentegen dat alleenstaande mannen en getrouwde koppels in bepaalde omstandigheden

zonder ondersteuning van hun familie of hun gemeenschap kunnen leven in stedelijke of semi-stedelijke

gebieden die onder de controle van de regering vallen en waar de nodige infrastructuur beschikbaar is

om te kunnen voorzien in de elementaire levensbehoeften. Rekening houdend met uw persoonlijke

omstandigheden kan van u redelijkerwijs verwacht worden dat u zich in de hoofdstad Kabul vestigt.

Immers, uit uw verklaringen blijkt dat u een volwassen, alleenstaande man bent. U verklaart dat u

behalve Pashtou ook wat Dari begrijpt (CGVS, 3 januari 2018, p.6). U maakt geen melding van

gezondheidsklachten. U bouwde in de loop der jaren werkervaring op, u werkte in een bakkerij en in een

drukkerij (CGVS, 22 april 2014, p.2, 3). In België werkt u sedert enige tijd in een carwash (CGVS,

3 januari 2018, p.6). Verwacht mag worden dat een jongeman als u ook in Kabul werk kan vinden.

Verder merkt het CGVS op dat u tot op heden geweigerd heeft een duidelijk zicht te bieden op uw

werkelijke herkomst. Naar aanleiding van uw eerste asielaanvraag kwamen het CGVS en de RvV nog

tot de conclusie dat u uw verblijf in de provincie Logar niet aannemelijk maakte. Hoewel in uw derde

asielaanvraag werd vastgesteld dat uw verklaringen over uw herkomst en verblijf in Pakistan “zeer

onduidelijk” waren en dat “u er nog steeds niet in slaagt om uw recent verblijf in uw dorp van herkomst

voldoende aannemelijk te maken” werd overwogen dat uw gebrekkige kennis van de regio kon worden

verklaard door een herhaaldelijk verblijf in Pakistan. Ditmaal blijkt evenwel dat ook daaraan niet het

minste geloof kan worden gehecht. Zo gaf u eerder aan dat u na uw negende levensjaar drie keer naar

Pakistan reisde en er in totaal drie jaar verbleef (zie beslissing van 28 oktober 2014). Deze keer beweert

u dan weer dat u zes of zeven jaar oud was toen u naar Afghanistan terugkeerde en u zou nadien nooit

meer naar Pakistan zijn gegaan (CGVS, 3 januari 2018, p.3, 4). Dat u zich eens te meer in ernstige

mate tegenspreekt, is bijzonder merkwaardig en laat niet toe nog enig geloof te hechten aan uw

verklaringen dienaangaande. Dat u dit alles vergeten bent omdat u wel eens marihuana rookt en alcohol

drinkt (CGVS, 3 januari 2018, p.4), is niet geloofwaardig. Het vermoeden rijst dan ook dat u alsnog in

2014 de subsidiaire beschermingsstatus verwierf middels het afleggen van frauduleuze verklaringen.

Het CGVS wijst verder op de opmerkelijke vaststelling dat uw broers K. B. (...) en W. (...) wellicht in

Kabul verblijven. U heeft altijd beweerd dat beiden bij een verkeersongeluk om het leven kwamen. Dit is

niet geloofwaardig, te meer u zich nu niet meer kan herinneren wanneer dit zou zijn gebeurd (CGVS,

3 januari 2018, p.5). Bovendien blijkt u op Facebook bevriend met ene K. B. (...) en ene W. (...). Dat het

uw broers betreft, kan moeilijk worden betwijfeld. Ten eerste heeft u een beperkte vriendengroep van
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slechts 76 personen. Ten tweede betreffen dit eerder weinig voorkomende namen. Ten derde is het zo

dat K. B. (...) meer dan eens uw foto op zijn Facebookprofiel postte en commentaar gaf op uw posts. Op

zijn profiel (K. B. (...)) geeft hij aan dat hij in Kabul verbleef en er werkte in een drukkerij. Het CGVS wijst

er op dat ook u verklaarde in een drukkerij te hebben gewerkt (CGVS, 22 april 2014, p.3). Ook A. W. (...)

stelt op zijn profiel dat hij als drukker in Kabul werkt en er heeft gestudeerd.

Gezien uw ongeloofwaardige verklaringen met betrekking tot uw woonplaatsen voor uw komst naar

België, zoals aangehaald in de vorige beslissingen, en gezien de vaststelling dat uw broers aangeven in

Kabul te wonen, lijkt het er dan ook zeer sterk op dat u zelf ook minstens een tijdlang in Kabul heeft

verbleven en er over een netwerk beschikt. De vaststelling dat u op uw Facebookprofiel zelf ook verwijst

naar studies in Kabul lijkt dit te bevestigen.

Er mag dan ook worden aangenomen dat u, die voldoende zelfstandig en initiatiefrijk genoeg is om naar

Europa te reizen en zich in een vreemde gemeenschap te vestigen, bij terugkeer naar het land waarvan

u de nationaliteit bezit, in staat is om buiten uw regio van herkomst in uw levensonderhoud te voorzien.

Gelet op bovenstaande vaststellingen stelt het Commissariaat-generaal vast dat, daargelaten de huidige

situatie in uw regio van herkomst, u in de stad Kabul over een veilig en redelijk intern vluchtalternatief

beschikt in de zin van artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet. U toont geenszins het tegendeel aan.

De informatie waarover het CGVS zich baseert, is toegevoegd aan uw administratief dossier.

De neergelegde documenten (attest gevangenschap en bewijs invrijheidstelling) tonen louter aan dat u

een tijdlang in de gevangenis zat en kunnen de appreciatie van het CGVS niet ombuigen.

Rekening houdend met de bovenstaande vaststellingen is het CGVS van oordeel dat u mag worden

teruggeleid naar Afghanistan. Een verwijderingsmaatregel is verenigbaar met de artikelen 48/3 en 48/4

van de Vreemdelingenwet.

C. Conclusie

Steunend op artikel 55/5/1 §2, 1° van de Vreemdelingenwet wordt uw subsidiaire beschermingsstatus

ingetrokken.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Het verzoekschrift

In een enig middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 55/5/1, § 2, en 55/4, § 1, c), van

de Vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel.

Het middel is als volgt onderbouwd:

“Artikel 55/5/1 §2, 1° van de Vreemdelingenwet voorziet dat de Commissaris-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen de subsidiaire beschermingsstatus kan intrekken ten aanzien van de

vreemdeling die met toepassing van artikel 55/4, §§1 of 2 uitgesloten had moeten zijn,

Artikel 55/4 §1,c) van de Vreemdelingenwet schrijft voor dat een vreemdeling uitgesloten wordt van de

subsidiaire beschermingsstatus wanneer er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat hij een “ernstig

misdrijf” heeft gepleegd,

Indien een vreemdeling die reeds subsidiaire bescherming bekwam derhalve een ernstig misdrijf

pleegde, kan besloten worden om zijn subsidiaire beschermingsstatus in te trekken,

De Vreemdelingenwet is echter niet duidelijk mbt. de interpretatie en de invulling van het begrip “ernstig

misdrijf” als uitsluitingsgrond voor subsidiaire bescherming,

Ten deze verwijst verzoeker naar rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen waarin

wordt gesteld dat voor de invulling van het begrip “ernstig misdrijf” de UNHCR met betrekking tot de

uisluitingssgrond van artikel 1, F van het Vluchtelingenverdrag een aantal factoren aangeeft ter indicatie

of een misdrijf als ernstig kan worden beschouwd. Deze factoren kunnen naar analogie worden
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toegepast voor de interpretatie van artikel 55/4 c) van de Vreemdelingenwet met betrekking tot de

uitsluiting van subsidiaire bescherming. Volgens de UNHCR is de kwalificatie als ”misdrijf” in de

nationale strafwet irrelevant,

Kleinere inbreuken komen niet in aanmerking. Wel dient er rekening te worden gehouden met de aard

van de handeling, de werkelijke schade die werd aangericht, de aard van de procedure om de strafmaat

te bepalen, de vraag of de meeste jurisdicties de handeling als een ernstig misdrijf aanzien.

Voorbeelden hiervan zijn volgens UNHCR moord, verkrachting, gewapende overval,

Ook andere strafbare feiten kunnen een “ernstig misdrijf” uitmaken indien zij gepaard gaan met dodelijke

wapens, ernstige letsels veroorzaken, herhaaldelijk zwaar crimineel gedrag,

Verzoeker werd veroordeeld door de correctionele rechtbank wegens feiten van diefstal. De feiten

deden zich voor in oktober 2017. Verzoeker was samen met andere personen in de woning van

kennisssen. Toen de feiten zich voordeden was verzoeker dronken waardoor hij min of meer de controle

verloor. Achteraf bleek een kluis met inhoud gestolen te zijn : een geldsom, horloges, paspoorten …,

Verzoeker diende samen met de 2 andere beklaagden voor de strafrechter te verschijnen,

De strafrechter stelt dat de feiten ernstig zijn zonder verdere invulling zodat niet duidelijk is met welke

elementen er werd rekening gehouden om de feiten ernstig te noemen,

Verzoeker meent dat de als ernstig omschreven feiten niet kunnen beschouwd worden als een “ernstig

misdrijf” in de zin van de Vreemdelingenwet,

Volgens verzoeker is er een drempel vooraleer men kan spreken van een “ernstig misdrijf” en werd die

drempel in casu niet overschreden,

Verzoeker was in dronken toestand betrokken bij een diefstal van goederen zonder dat er geweld werd

gebruikt en zonder dat er verdere schade werd aangericht. Het gaat om éénmalige feiten,

In die omstandigheden kan er geen sprake zijn van een ernstig misdrijf,

Uit de bestreden beslissing blijkt niet dat de Commissaris-generaal rekening heeft gehouden met alle

elementen van de zaak. Blijkbaar wordt er een oplijsting gemaakt van alle negatieve elementen zonder

dat er rekening wordt gehouden met de begeleidende omstandigheden en de invulling van het begrip

“ernstig misdrijf” volgens UNHCR,

De Commissaris-generaal schendt hierdoor de motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht,”

2.2. Stukken

2.2.1. Aan het verzoekschrift worden geen nieuwe stavingstukken gevoegd.

2.2.2. Op 17 mei 2019 brengt verwerende partij overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid, van de

Vreemdelingenwet aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) een aanvullende

nota bij met referenties naar het rapport “UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the international

protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van UNHCR van 30 augustus 2018, het EASO

Country of Origin Information Report “Afghanistan. Security Situation” van december 2017, p. 1-74, en

de update van mei 2018 van dit rapport, p. 1-34, de “Country Guidance: Afghanistan. Guidance note

and common analysis” van EASO van juni 2018, p. 1, 71-77, 83-84 en 98-110, en de COI Focus

“Afghanistan. Security situation in Kabul City” van 15 mei 2019.

2.3. Beoordeling

2.3.1. Bevoegdheid

Inzake beroepen tegen beslissingen van de commissaris-generaal beschikt de Raad over volheid van

rechtsmacht. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel

aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier.

Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil
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(wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 2479/001, p. 95-96 en 133). Door de

devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van verzoeker daarop.

2.3.2. Beoordeling van de subsidiaire beschermingsstatus

De bestreden beslissing werd genomen met toepassing van artikel 55/5/1, § 2, 1°, en § 3, van de

Vreemdelingenwet.

Artikel 55/5/1, § 2, 1°, van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:

“§ 2. De Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen trekt de subsidiaire

beschermingsstatus in :

1° ten aanzien van de vreemdeling die met toepassing van artikel 55/4, §§ 1 of 2 uitgesloten wordt of

had moeten zijn;”

Artikel 55/5/1, § 3, van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:

“§ 3. Wanneer de Commissaris-generaal de subsidiaire beschermingsstatus intrekt met toepassing van

paragraaf 1 of van paragraaf 2, 1°, verstrekt hij in het kader van zijn beslissing een advies over de

verenigbaarheid van een verwijderingsmaatregel met de artikelen 48/3 en 48/4.”

De bestreden beslissing bestaat dus uit twee onderdelen die als op zichzelf staand moeten worden

beschouwd.

2.3.3.1. Het eerste onderdeel van de bestreden beslissing heeft betrekking op de intrekking van de

subsidiaire beschermingsstatus met toepassing van artikel 55/5/1, § 2, 1°, van de Vreemdelingenwet.

Overeenkomstig deze bepaling trekt de commissaris-generaal de subsidiaire beschermingsstatus in

onder meer ten aanzien van de vreemdeling die met toepassing van artikel 55/4, § 1, c), uitgesloten

wordt of had moeten zijn. Dit is het geval wanneer er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat een

vreemdeling een ernstig misdrijf heeft gepleegd.

Blijkens de bestreden beslissing wordt de aan verzoeker op 28 oktober 2014 toegekende subsidiaire

beschermingsstatus ingetrokken omdat (i) er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat hij een ernstig

misdrijf heeft gepleegd in de zin van artikel 55/4, § 1, c), van de Vreemdelingenwet nu hij op

14 april 2017 door de correctionele rechtbank van Antwerpen werd veroordeeld tot een

hoofdgevangenisstraf van een jaar wegens het bestelen van personen en omdat (ii) de redenen die hij

aanbracht tot behoud van zijn status een behoud van de hem eerder toegekende subsidiaire

beschermingsstatus niet kunnen rechtvaardigen.

Verzoeker stelt dat hij samen met andere personen in de woning van kennissen was, dat hij toen de

feiten zich voordeden dronken was waardoor hij min of meer de controle verloor en dat achteraf bleek

dat een kluis met inhoud (een geldsom, horloges, paspoorten, …) gestolen was. Hij meent dat deze

feiten niet kunnen worden beschouwd als een “ernstig misdrijf”.

Te dezen betwist verzoeker niet dat hij op 14 april 2017, bij vonnis van de correctionele rechtbank te

Antwerpen, afdeling Antwerpen, veroordeeld werd tot (onder meer) een hoofdgevangenisstraf van een

jaar wegens medeplichtigheid aan zware diefstal (het stelen van een kluis met inhoud “door middel van

braak, inklimming of valse sleutels). De strafrechter oordeelde hierbij dat de omstandigheid dat

verzoeker werd opgevangen in het appartement van de personen die hij bestolen had deze diefstal des

te erger maakt. Tevens achtte de strafrechter een straf met uitstel van tenuitvoerlegging voor verzoeker

een “onvoldoende krachtig signaal naar beklaagden toe (…) dat de door hen gepleegde feiten volstrekt

onaanvaardbaar en laakbaar zijn”. De schade ten gevolge van de diefstal werd door de rechter geraamd

op € 8.082,66 (excl. interesten).

Gelet op het geheel van de voorgaande vaststellingen, en in het bijzonder op het misbruik dat verzoeker

heeft gemaakt van het vertrouwen van de personen die hem in het verleden hadden gehuisvest, is ook

de Raad van oordeel dat verzoeker een ernstig misdrijf heeft gepleegd in de zin van artikel 55/4, § 1, c),

van de Vreemdelingenwet. Verzoeker brengt geen argumenten aan om deze beoordeling te weerleggen

of te ontkrachten. In tegenstelling tot wat verzoeker aanvoert, gaat het niet om eenmalige feiten, doch is

verzoeker bij het voornoemde vonnis van 14 april 2017 tevens veroordeeld wegens heling en blijkt uit
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lezing van dit vonnis dat verzoeker ook reeds in 2015 veroordeeld was wegens bezit van verdovende

middelen. Dat verzoeker bij het plegen van de diefstal in een dronken toestand verkeerde, doet voorts

geen afbreuk aan de ernst van het misdrijf waaraan hij zich medeplichtig maakte. Ook de omstandigheid

dat bij de diefstal geen geweld werd gebruikt en geen verdere schade werd aangericht, doet daaraan

geen afbreuk.

Gelet op het voorgaande, heeft de commissaris-generaal overeenkomstig artikel 55/5/1, § 2, 1°, iuncto

artikel 55/4, § 1, c), van de Vreemdelingenwet terecht besloten tot de intrekking van de subsidiaire

beschermingsstatus van verzoeker.

2.3.3.2. Het tweede onderdeel van de bestreden beslissing vloeit voort uit artikel 55/5/1, § 3, van de

Vreemdelingenwet. Krachtens deze bepaling verstrekt de commissaris-generaal, wanneer hij van

oordeel is dat de subsidiaire beschermingsstatus op grond van artikel 55/5/1, § 1, of § 2, 1°, van de

Vreemdelingenwet dient te worden ingetrokken, een advies over de vraag of een

verwijderingsmaatregel naar het land van herkomst van de betrokkene in overeenstemming is met de

artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Hoewel dit advies in de beslissing tot intrekking van de subsidiaire beschermingsstatus als

instrumentum voorkomt, is het te onderscheiden van die beslissing als negotium. Enerzijds vormt de

beslissing tot intrekking van de subsidiaire beschermingsstatus enkel een beslissing tot intrekking van

die status en houdt ze geen verwijderingsmaatregel in, anderzijds gaat het advies van de commissaris-

generaal slechts vooraf aan een eventuele door de bevoegde overheid afzonderlijk te nemen

verwijderingsmaatregel. Het advies is niet bindend en wijzigt de rechtstoestand van de betrokkene niet.

Het advies over de verenigbaarheid van een verwijderingsmaatregel met de artikelen 48/3 en 48/4 van

de Vreemdelingenwet vormt dan ook geen aanvechtbare rechtshandeling (cf. RvS 24 mei 2016,

nr. 234.824).

2.3.3.3. Gelet op het voorgaande, dient de intrekking van de aan verzoeker op 28 oktober 2014

toegekende subsidiaire beschermingsstatus te worden bevestigd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

De intrekking van de status van subsidiaire bescherming wordt bevestigd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig juni tweeduizend negentien

door:

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME D. DE BRUYN


