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 nr. 228 288 van 30 oktober 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. ROBERT 

Sint-Quentinstraat 3 

1000 BRUSSEL 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 14 april 2017 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

van 15 maart 2017 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 

13quinquies). 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, 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. 

 

Gelet op de beschikking van 13 december 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

25 januari 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. ACHAOUI, die loco advocaat R. DANEELS verschijnt voor de 

verzoekende partij, en van advocaat J. TASSENOY, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 5 januari 2016 dient de verzoekende partij een verzoek in tot internationale bescherming. 

 

1.2. Op 3 maart 2017 neemt het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

(hierna: het Commissariaat-generaal) een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en 



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Tegen voormelde beslissing dient de verzoekende 

partij een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). 

 

1.3. Op 15 maart 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten. 

Dit is de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 75, § 2 / artikel 81 en artikel 75, § 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 

1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, wordt aan de heer, die verklaart te heten, 

 

(…) 

het bevel gegeven om het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

Op 3 maart 2017 werd door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een 

beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus genomen  

 

(1) Betrokkene bevindt zich in het geval van artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen : hij verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van deze wet vereiste 

documenten, inderdaad, betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort met geldig visum. 

 

In uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de betrokkene 

het bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 (dertig) dagen.” 

 

1.4. Bij arrest nr. 196 227 van 6 december 2017 bevestigt de Raad de beslissing vermeld in punt 1.2. 

 

1.5. Op 10 januari 2018 dient de verzoekende partij een tweede verzoek tot internationale bescherming 

in. 

 

1.6. Op 21 maart 2018 neemt het Commissariaat-generaal een beslissing houdende de weigering van  

inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag. Tegen voormelde beslissing dient de 

verzoekende partij een beroep in bij de Raad. 

 

1.7. Bij arrest nr. nr. 209 591 van 19 september 2018 verwerpt de Raad het beroep vermeld in punt 1.6.  

 

1.8. Op 3 januari 2019 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 

en van Asiel en Migratie een beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

1.9. Op 31 januari 2019 dient de verzoekende partij een derde verzoek tot internationale bescherming 

in. 

 

1.10. Op 30 september 2019 neemt het Commissariaat-generaal een beslissing tot niet ontvankelijkheid 

van de asielaanvraag (volgend verzoek). Tegen voormelde beslissing dient de verzoekende partij een 

beroep in bij de Raad.  

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoekende partij werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan 

worden ingegaan op de vraag van de partijen om de kosten van het geding ten laste van de tegenpartij 

te leggen. 
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3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 7 van de 

Vreemdelingenwet, artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens 

en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet 

van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM) en van de materiële motiveringsplicht. 

 

3.1.1. De verzoekende partij licht haar eerste middel toe als volgt: 

 

“Vóór de wijziging van artikel 7 door de wet van 1 9.01.2012 was de afgifte van een bevel op grond van 

artikel 7 Vreemdelingenwet facultatief (RW arrest nrs. 66.328 tot 66.332 van 08.09.2011). Sinds de 

wetswijziging van 19.01.2012 is dit niet langer het geval wanneer het bevel o.m. gegrond wordt op 

artikel 7, eerste lid, 1°, zoals in onderhavig geval. 

 

Uit de parlementaire voorbereiding blijkt evenwel dat de verplichting om een bevel af te leveren 

"uiteraard" niet geldt indien de effectieve terugkeer van de vreemdeling een schending zou uitmaken 

van de artikelen 3 en 8 EVRM. 

 

In casu is het duidelijk dat gelet op de conflictsituatie in Afghanistan, meer in het bijzonder in de 

province Nangarhar waar verzoeker vandaag komt, een terugkeer van verzoeker aldaar een schending 

zou uitmaken van het algemeen verbod op foltering, alsook op onmenselijke en vernederende 

behandelingen. 

 

De veiligheidssituatie in Afghanistan is er sinds 2015 opnieuw op achteruit gegaan. Zowel het aantal 

burgerslachtoffers, als het aantal veiligheidsincidenten op het gehele Afghaanse grondgebied, is 

gestegen. 

 

Dit wordt bevestigd in het rapport "UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the international 

protection needs of asylum-seekers from Afghanistan" van 19 april 201 6. 

 

Op de website van het CGVS leest men aangaande veiligheidssituatie in Jalalabad 

(http://www.cgra.be/fr/infos-pays/veiligheidssituatie-jalalabad) dat. 

 

"Dans la période de janvier à aout 2015, Jalalabad a connu entre 200 ou 299 incidents violents, un bilan 

en augmentation par rapport à la même période en 2014. Dans nombre de ces incidents, on notera 

/"utilisation d'engins explosifs improvisés (IED). Sont surtout visés les services de sécurité américains et 

afghans, les fonctionnaires ha ut placés, les agences (humanitaires) internationales, les ONG, les 

défenseurs des droits de l'homme et les médias. 

 

De petits groupes de personnes déplacées de la province du Nangarhar et des provinces voisines 

viennent régulièrement chercher refuge dans la ville. La plupart des personnes déplacées (IDP) qui se 

trouvent à Jalalabad et dans Ie district voisin de Bihsud y louent un logement. Certains IDP sont logés 

par des communautés d'accueil ou par des parents ou amis." 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt nergens dat tegenpartij overgaan is tot een analyse van de 

veiligheidssituatie in het licht van de huidige dreiging, mede door de aanwezigheid van IS. 

 

Tegenpartij liet na rekening te houden met objectieve informatie aangaande de huidige 

veiligheidssituatie in de provincie Nangarhar (Afghanistan): 

 

« Le groupe terroriste ISIS o brulé des dizaines de moisons civiles dans la province de Nangarhar, à 

l'est de I'Afghanistan. 

« Les insurgés de l'Etat islamique ont incendié au moins 65 maisons dans différentes zones de la ville 

de Kot à cause de la résistance des gens contre les attaques de l'ISIS », a déclaré Atallah Khugiani, 

porte-parole du gouverneur de Nangarhar. 

« Le groupe terroriste ISIS a retiré les résidents de ces maisons par la force ou la menace puis a mis 

leurs maisons en feu », at-il ajouté. 

Malik Syed Amir Jan, un des anciens tribaux de Kot, a annoncé ISIS groupe Takfiri a l'intention de bruler 

les maisons de ceux qui ont résisté contre le groupe. » 

Bron : 
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http://www.fr.awdnews.com/soci%C3%A9t%C3%A9/isis-br%C3%BBIe-des-dizaines-de-maisons-civiles-

dans-la-province-de-nangarhar,-en-afghanistan 

 

This month, the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) claimed an attack on a military hospital in 

Kabul, killing more than 40 civilians and defenseless patients. The attack came two days after the 

Afghan military announced that its month-long "Shaheen 25" operations had killed 250 Islamic State 

militants in the terrorist organization's Afghan stronghold of Nangarhar Province. Two weeks ago, an 

Islamic State improvised explosive device (IED) injured three U.S. soldiers in Jalalabad, the capital city 

of Nangarhar. 

Bron: 

https://www.forbes.com/forbes/welcome/?toURL= 

https://www.forbes.eom/sites/anderscorr/2017/03/26/to-defeat-terrorism-in-afghanistan-start-with-opium-

crops-in-nangarhar- province/&refURL=https://www.google.be/&referrer= https://www.google.be/ 

 

As of July 2016, the Islamic State Khorasan Province (ISKP) group has established a secure footing in 

four districts of Nangarhar province in eastern Afghanistan. Elsewhere in the country, it has failed (read 

an analysis of the country-wide situation in November 2015 here). In Nangarhar, over a year ago, the 

vanguard of the movement was a group of Pakistani militants who had lived there for years as /guests/ 

of the Afghan government and local people. While initially avoiding attacks on Afghan forces, they made 

their new allegiances known by attacking the Taleban and taking their territory. Since its emergence in 

Nangarhar, the group has made many enemies and has seen its sphere of dominance shrink 

considerably. 

Bron:https://www.afghanistan-analysts.org/the-islamic-state-in-khorasan-how-it-began-and-where-it-

stands-now-in-nangarhar/ 

 

Het risico op behandelingen strijdig met artikel 3 EVRM gelet op de aanwezigheid van IS in de provincie 

Nangarhar werd noch door het CGVS in de weigeringsbeslissing asiel, noch door tegenpartij in de 

bestreden beslissing geanalyseerd. 

 

Gisteren, 13.04.2017, hebben de Verenigde Staten daarenboven de "moeder aller bommen" op IS in 

Afghanistan gedropt (stukken 3 en 4). 

  

"IS was pas in 2015 in Afghanistan opgedoken en zou daar nooit meer dan 3.000 strijders gehad 

hebben. Geruime tijd waren ze enkel aanwezig in de beide Oost-Afghaanse provincies Nangarhar en 

Kunar. De Amerikaanse en Afghaanse luchtmacht voeren al maanden zware bombardementen uit op 

stellingen van de IS. Maar die kregen de IS niet op knieën. In 2016 had de IS volgens een VN-rapport in 

Afghanistan meer mensen gedood dan ooit tevoren." (wij onderlijnen) (stuk 4) 

 

Deze nieuwe escalatie van het conflict duidt op het feit dat verzoeker een ernstig risico loopt op 

onmenselijke en/of vernederende behandelingen in geval van gedwongen terugkeer. 

 

Tegenpartij die op de hoogte is (of moet zijn) van de algemene conflictsituatie in Afghanistan diende het 

risico op schending van artikel 3 EVRM te analyseren. Uit de bestreden beslissing blijkt niet dat 

tegenpartij een dergelijke analyse heeft uitgevoerd. 

 

De bestreden beslissing schendt artikel 7, alinea 1, 1 ° Vreemdelingenwet, artikel 3 EVRM en de 

materiële motiveringsplicht.” 

 

3.1.2. Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

zijn beoordeling in de plaats te stellen van deze van de administratieve overheid. De Raad is in de 

uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan 

niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen (RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

3.1.3. Artikel 7 van de Vreemdelingenwet, dat de rechtsgrond vormt van de bestreden beslissing, wijst 

er in de aanhef op dat deze bepaling toepassing vindt ‘onverminderd meer voordelige bepalingen vervat 

in een internationaal verdrag’. 

 

3.1.4. De verzoekende partij voert aan dat gelet op de conflictsituatie in Afghanistan, meer in het 

bijzonder in de provincie Nangarhar waar zij vandaan komt, een terugkeer aldaar een schending zou 

uitmaken van artikel 3 van het EVRM, dat de veiligheidssituatie in Afghanistan er sinds 2015 opnieuw is 
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achteruit gegaan, dat zowel het aantal burgerslachtoffers, als het aantal veiligheidsincidenten op het 

gehele Afghaanse grondgebied gestegen is. De verzoekende partij stelt dat dit bevestigd wordt door het 

rapport “UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the internationale protection needs of 

asylumseekers from Afghanistan” van 19 april 2016. Voorts verwijst zij ook naar een uittreksel van de 

website van het Commissariaat-generaal aangaande de veiligheidssituatie in Jalalabad in het jaar 2015. 

Zij stelt dat uit de bestreden beslissing nergens blijkt dat de verwerende partij is overgegaan tot een 

analyse van de veiligheidssituatie in het licht van de huidige dreiging, mede door de aanwezigheid van 

IS, dat zij naliet rekening te houden met de objectieve informatie aangaande de huidige 

veiligheidssituatie in de provincie Nangarhar, waarna zij citeert uit verschillende bronnen. Zij betoogt dat 

het risico op behandelingen strijdig met artikel 3 van het EVRM gelet op de aanwezigheid van IS in de 

provincie Nangarhar noch door het Commissariaat-generaal in de weigeringsbeslissing, noch door de 

verwerende partij in de bestreden beslissing werd geanalyseerd. Daarnaast merkt zij op dat op 13 april 

2017 de Verenigde Staten de moeder aller bommen op IS in Afghanistan hebben gedropt. De nieuwe 

escalatie van het conflict duidt volgens de verzoekende partij op het feit dat zij een ernstig risico loopt op 

onmenselijke en/of vernederende behandelingen in geval van gedwongen terugkeer. Zij stelt dat de 

verwerende partij die op de hoogte is of had moeten zijn van de conflictsituatie in Afghanistan het risico 

op een schending van artikel 3 van het EVRM diende te analyseren, doch dit nagelaten heeft te doen. 

 

3.1.5. Met haar betoog dat uit de bestreden beslissing nergens blijkt dat de verwerende partij is 

overgegaan tot een analyse van de veiligheidssituatie en naliet rekening te houden met de objectieve 

informatie aangaande de huidige veiligheidssituatie in de provincie Nangarhar, gaat de verzoekende 

partij eraan voorbij dat de verwerende partij in de bestreden beslissing heeft uiteengezet dat “(o)p 3 

maart 2017 (…) door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een beslissing 

van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus (werd) 

genomen”. 

 

Betreffende de veiligheidssituatie in Afghanistan, en meer in het bijzonder in de provincie Nangarhar en 

betreffende de aanwezigheid van IS, kan in de beslissing van het Commissariaat-generaal van 3 maart 

2017 gelezen worden wat volgt: 

 

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

Afghaanse asielzoeker ook een subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate 

van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict in het land van herkomst dermate 

hoog is dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het 

betrokken land of, in voorkomend geval, naar het betrokken gebied louter door zijn aanwezigheid aldaar 

een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet. 

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 en voor 

zover blijkt dat er geen reëel intern vluchtalternatief bestaat. 

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 ernstige 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 is van 

veralgemeend, willekeurig geweld: (i) het aantal burgers die het slachtoffer zijn van willekeurig geweld, 

waaronder bomaanslagen, luchtaanvallen en zelfmoordaanslagen; (ii) het aantal conflict gerelateerde 

incidenten; en (iii) het aantal personen die omwille van het conflict ontheemd werden. 
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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 de analyse van de veiligheidssituatie door UNHCR blijkt weliswaar dat de veiligheidssituatie in 

Afghanistan sinds begin 2013 verslechterd is, doch anderzijds blijkt dat het geweldsniveau en de impact 

van het conflict nog steeds regionaal erg verschillend is. Deze sterke regionale verschillen typeren het 

conflict in Afghanistan. Om die redenen dient niet alleen rekening te worden gehouden met de actuele 

situatie in uw land van herkomst, maar ook met de veiligheidssituatie in het gebied van waar u afkomstig 

bent. Gezien uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Afghanistan, dient in casu de 

veiligheidssituatie in de stad Jalalabad te worden beoordeeld. 

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

COI Focus Afghanistan: Veiligheidssituatie in Jalalabad van 14 december 2016) blijkt dat het grootste 

aandeel van het geweld en de kern van het conflict in Afghanistan te situeren is in het Zuiden, 

Zuidoosten en het Oosten. De provincie Nangarhar behoort tot de oostelijke regio van Afghanistan. 

Inzake de veiligheidssituatie wordt voorts vastgesteld dat de situatie in de steden, vooral de 

provinciehoofdplaatsen, sterk verschilt van deze op het platteland. Dit geldt eveneens voor Jalalabad, 

een stad gelegen aan de rivier Kabul die tevens een apart district vormt. Hierbij wordt volledigheidshalve 

opgemerkt dat uit de beschikbare informatie blijkt dat de stad Jalalabad groter is dan de districtsgrenzen 

aanduiden. Bepaalde buitenwijken van de stad Jalalabad liggen in de omliggende districten Behsud, 

Surkh Rod en Chaparhar. Snelle urbanisatie, gedreven door economische migratie, plattelandsvlucht, 

terugkeer van vluchtelingen uit Pakistan en conflict-gerelateerde ontheemden, heeft de omliggende 

dorpen doen opgaan in een grootstedelijk gebied dat ver buiten de districtsgrenzen reikt. 

De wijken die een buitenwijk vormen van Jalalabad, maar de facto¬ in een ander district zijn 

gelokaliseerd, worden door het CGVS bij de stad Jalalabad gerekend, daar zij deel uitmaken van de 

stad Jalalabad in haar geheel. 

Het gros van het geweld dat in Jalalabad plaatsvindt, kan toegeschreven worden aan de Anti- 

Gouvernementele Elementen (AGE’s) die in de stad actief zijn en er aanslagen plegen. Het geweld in de 

stad is voornamelijk gericht tegen overheidspersoneel, meer bepaald Afghaans en internationaal 

veiligheidspersoneel, meestal in de vorm van zelfmoordaanslagen, of aanslagen met bermbommen of 

magnetische IED’s op hun voertuigen. Daarnaast vonden er in Jalalabad ook enkele 

zelfmoordaanslagen en complexe aanslagen plaats. Deze aanslagen passen binnen het patroon dat 

zich de laatste jaren gevestigd heeft in de grote steden in Afghanistan, met name complexe aanslagen 

die gericht zijn tegen high profile- doelwitten waarbij overheidsgebouwen, gebouwen van Afghaanse  

veiligheidsdiensten, en plaatsen met een internationale diplomatieke, militaire, humanitaire, 

supranationale aanwezigheid geviseerd worden. Sinds eind 2015 zijn deze complex aanslagen meer 

gericht tegen diplomatieke posten en worden zelfmoordaanslagen aangewend tegen de leiders van pro-

regeringsmilities. Deze milities zijn in toenemende mate het doelwit van IS in Nangarhar. 

Hoewel het geweld in de stad voornamelijk doelgericht van aard is, waarbij zowel militaire als 

burgerdoelwitten geviseerd worden, zorgt de aard van het gebruikte geweld er voor dat ook burgers 

zonder specifiek profiel gedood of verwond worden bij aanslagen op doelwitten met een hoog profiel. 

Daarnaast vinden er ook aanslagen plaats, met of zonder aanwijsbaar doelwit, in de nabijheid van 

duidelijk burgerlijke infrastructuur. Niettegenstaande er sprake is van toename van het aantal 

burgerslachtoffers bij aanslagen in Jalalabad, blijft uit de beschikbare informatie dat het aantal 

burgerslachtoffers in de stad laag blijft. De impact van de hierboven beschreven aanslagen is overigens 

niet van dien aard dat het inwoners van de stad dwingt hun woonplaats te verlaten. De stad Jalalabad 

blijft bovendien nog steeds een toevluchtsoord voor burgers die het geweld in andere districten en 

provincies ontvluchten. 

Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat uit de beschikbare informatie blijkt dat IS actief is in de 

provincie Nangarhar, en er de Taliban en ANSF bestrijdt. IS is openlijk en militair aanwezig in de 

zuidelijke districten van de provincie Nangarhar die grenzen aan Pakistan. Het CGVS benadrukt dat aan 

asielzoekers afkomstig uit deze regio de subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend omwille van 

de algemene veiligheidssituatie in hun regio van herkomst, dit indien zij hun reële herkomst uit deze 

regio en hun achtergrond aannemelijk maken en voor zover blijkt dat er geen reëel intern 

vluchtalternatief bestaat. 

Niettegenstaande er zich in de provinciehoofdstad Jalalabad met enige regelmaat terreuraanslagen 

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



  

 

 

RvV  X - Pagina 7 

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 Jalalabad 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 stad Jalalabad 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.” 

 

Het onderzoek naar een mogelijke schending van artikel 3 van het EVRM is aldus door het 

Commissariaat-generaal gebeurd op 3  maart 2017 – en aldus minder dan twee weken voor het nemen 

van de bestreden beslissing – naar aanleiding van de eerste asielaanvraag van de verzoekende partij. 

 

De Raad wijst erop dat niet bijkomend dient te worden onderzocht of gemotiveerd omtrent een 

vermeende schending van deze bepaling als reeds een onderzoek naar de voorgehouden schending 

werd gevoerd.  

 

De Raad benadrukt dat artikel 3 van het EVRM inhoudelijk overeenstemt met artikel 48/4, §2, b) van de 

Vreemdelingenwet luidens hetwelk wordt getoetst of in hoofde van de verzoekende partij een reëel 

risico op ernstige schade bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of 

bestraffing voorhanden is (cf. HvJ C465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, 

http://curia.europa.eu). Artikel 48/4, §2, b) van de Vreemdelingenwet vormt de omzetting van artikel 15, 

b) van de Kwalificatierichtlijn. Het EHRM heeft in de zaak Sufi en Elmi v. Verenigd Koninkrijk geoordeeld 

dat artikel 3 van het EVRM een bescherming biedt die vergelijkbaar is met de bescherming geboden 

onder artikel 15, c) van de Kwalificatierichtlijn dat werd omgezet in artikel 48/4, §2, c) van de 

Vreemdelingenwet (EHRM 28 juni 2011, nr. 8319/07 en 11449/07, Sufi en Elmi v. Verenigd Koninkrijk, 

par. 226).  

 

In het kader van het verzoek tot internationale bescherming ingediend door de verzoekende partij, nam 

het Commissariaat-generaal op 3 maart 2017 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en 

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. 

 

In zoverre de verzoekende partij in de bestreden beslissing een motivering in het kader van artikel 3 van 

het EVRM verwacht, maakt zij in casu niet duidelijk waarop deze verwachting is gesteund, gelet op het 

feit dat de bestreden beslissing volgt op de beslissing van het Commissariaat-generaal waarnaar in het 

bestreden bevel wordt verwezen en de beroepsmogelijkheid in volle rechtsmacht die voor de 

verzoekende partij openstaat bij de Raad. De verzoekende partij verwacht blijkbaar in de bestreden 

beslissing nogmaals de motieven die terug te vinden zijn in de beslissing van het Commissariaat-

generaal. De Raad ziet niet in wat de toegevoegde waarde zou zijn van een dergelijke herhaling van de 

motieven. 

 

3.1.6. Waar de verzoekende partij met haar betoog de veiligheidssituatie in de provincie Nangarhar 

duidt en meent dat een terugkeer wel degelijk zou leiden tot een schending van artikel 3 van het EVRM, 

voert zij in wezen kritiek op de beoordeling van de veiligheidssituatie door het Commissariaat-generaal 

in de beslissing van 3 maart 2017. De Raad stelt dan ook vast dat deze kritiek niet gericht is tegen de in 

casu bestreden beslissing. Bovendien heeft de verzoekende partij deze kritiek reeds naar voren 

gebracht in haar beroep bij de Raad tegen de voormelde beslissing van het Commissariaat-generaal en 

dit als volgt: 

 

“Omtrent de weigering van de toekenning van de subsidiaire bescherming, valt op dat de motivatie 

ervan erkent dat de veiligheidssituatie in 2015 achteruit is gegaan en dat zowel het aantal 

burgerslachtoffers, als het aantal veiligheidsincidenten op het gehele Afghaanse grondgebied 6 

gestegen is. 

De verwerende partij nam hiervoor het rapport "UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the 

international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan" van 1 9 april 201 6 als leidraad bij 

de evaluatie van de actuele veiligheidssituatie in Afghanistan. 

Op de website van tegenpartij leest men aangaan de veiligheidssituatie in Jalalabad 

(http://www.cgra.be/fr/infos-pays/veiligheidssituatie-jalalabad) dat: 

[…] 

Tegenpartij heeft de analyse van de veiligheidssituatie niet afdoende aangepast aan de huidige 

dreiging, mede door de aanwezigheid van IS. 

[…] 
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Bron : 

http://www.fr.awdnews.com/soci%C3%A9t%C3%A9/isis-br%C3%BBIe-des-dizaines-de-maisonsciviles- 

dans-la-province-de-nangarhar,-en-afghanistan 

 […] 

Bron: 

https://www.forbes.com/forbes/welcome/?toURL=https://www.forbes.com/sites/anderscorr/201 7/ 

03/26/to-defeat-terrorism-in-afahanistan-start-with-opium-crops-in-nanqarhar- province/&refURL— 

https://www.google.be/&referrer= https://www.google.be/ 

[…] 

Bron: https://www.afqhanistan-analysts.orq/the-islamic-state-in-khorasan-how-it-beaan-andwhere- 

it-stands-now-in-nangarhar/” 

 

De Raad oordeelde in haar arrest nr. 196 227 van 6 december 2017 hieromtrent wat volgt: 

 

“Met betrekking tot artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet wordt in de aanvullende nota d.d. 14 

november 2017 terecht gesteld als volgt: 

““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 ernstige 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 de analyse van de veiligheidssituatie door UNHCR blijkt weliswaar dat de veiligheidssituatie in 

Afghanistan sinds begin 2013 verslechterd is, doch anderzijds blijkt dat het geweldsniveau en de impact 

van het conflict nog steeds regionaal erg verschillend is. Deze sterke regionale verschillen typeren het 

conflict in Afghanistan. Om die redenen dient niet alleen rekening te worden gehouden met de actuele 

situatie in uw land van herkomst, maar ook met de veiligheidssituatie in het gebied van waar u afkomstig 

bent. Gezien verzoekers verklaringen met betrekking tot zijn herkomst uit Afghanistan, dient in casu de 

veiligheidssituatie in de stad Jalalabad te worden beoordeeld. 

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie (zie toegevoegde COI Focus Afghanistan: 

Veiligheidssituatie in Jalalabad van 9 juni 2017) blijkt dat het grootste aandeel van het geweld en de 

kern van het conflict in Afghanistan te situeren is in het Zuiden, Zuidoosten en het Oosten. De provincie 

Nangarhar behoort tot de oostelijke regio van Afghanistan. Inzake de veiligheidssituatie wordt voorts 

vastgesteld dat de situatie in de steden, vooral de provinciehoofdplaatsen, sterk verschilt van deze op 

het platteland. Dit geldt eveneens voor Jalalabad, een stad gelegen aan de rivier Kabul die tevens een 

apart district vormt. Uit de beschikbare informatie blijkt echter dat de stad Jalalabad groter is dan de 

districtsgrenzen aanduiden. Bepaalde buitenwijken van de stad Jalalabad liggen in de omliggende 

districten Behsud, Surkh Rod en Chaparhar. Snelle urbanisatie, gedreven door economische migratie, 
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plattelandsvlucht, terugkeer van vluchtelingen uit Pakistan en conflictgerelateerde ontheemden, heeft de 

omliggende dorpen doen opgaan in een grootstedelijk gebied dat ver buiten de districtsgrenzen reikt. De 

wijken die een buitenwijk vormen van Jalalabad, maar de jure in een ander district zijn gelokaliseerd, 

worden door het CGVS bij de stad Jalalabad gerekend, daar zij deel uitmaken van de stad Jalalabad in 

haar geheel. 

Het gros van het geweld dat in Jalalabad plaatsvindt, kan toegeschreven worden aan de Anti- 

Gouvermentele Elementen (AGE’s) die in de stad actief zijn en er aanslagen plegen. Het geweld in de 

stad is voornamelijk gericht tegen overheidspersoneel, meer bepaald Afghaans en internationaal 

veiligheidspersoneel, meestal in de vorm van zelfmoordaanslagen, of aanslagen met bermbommen of 

magnetische IED’s op hun voertuigen. Daarnaast vonden er in Jalalabad ook enkele 

zelfmoordaanslagen en complexe aanslagen plaats. Deze aanslagen passen binnen het patroon dat 

zich de laatste jaren gevestigd heeft in de grote steden in Afghanistan, met name complexe aanslagen 

die gericht zijn tegen high profile- doelwitten waarbij overheidsgebouwen, gebouwen van Afghaanse 

veiligheidsdiensten, en plaatsen met een internationale diplomatieke, militaire, humanitaire, 

supranationale aanwezigheid geviseerd worden. De meeste incidenten vallen nog steeds onder de 

categorie security enforcements. Deze omvatten vooral arrestaties, het oprollen van 

wapenopslagplaatsen, en het onschadelijk maken van IED’s. Hoewel dit inherent een groot potentieel 

risico inhoudt op gewelddadige incidenten, wijst dit vooral op de capaciteit van de Afghaanse 

veiligheidsdiensten om geweld te voorkomen. 

Hoewel het geweld in de stad voornamelijk doelgericht van aard is, zorgt de aard van het gebruikte 

geweld er voor dat ook burgers zonder specifiek profiel gedood of verwond. Daarnaast vinden er ook 

aanslagen plaats, met of zonder aanwijsbaar doelwit, in de nabijheid van duidelijk burgerlijke 

infrastructuur. Niettegenstaande er sprake is van toename van het aantal burgerslachtoffers bij 

aanslagen in Jalalabad, blijft uit de beschikbare informatie dat het aantal burgerslachtoffers in de stad 

laag blijft. De impact van de hierboven beschreven aanslagen is overigens niet van dien aard dat het 

inwoners van de stad dwingt hun woonplaats te verlaten. De stad Jalalabad blijft bovendien nog steeds 

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

Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat uit de beschikbare informatie blijkt dat IS actief is in de 

provincie Nangarhar, en er de Taliban en ANSF bestrijdt. IS is openlijk en militair aanwezig in de 

zuidelijke districten van de provincie Nangarhar die grenzen aan Pakistan. Het CGVS benadrukt dat aan 

asielzoekers afkomstig uit deze regio de subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend omwille van 

de algemene veiligheidssituatie in hun regio van herkomst, dit indien zij hun reële herkomst uit deze 

regio en hun achtergrond aannemelijk maken en voor zover blijkt dat er geen reëel intern 

vluchtalternatief bestaat. 

Niettegenstaande er zich in de provinciehoofdstad Jalalabad met enige regelmaat terreuraanslagen 

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

Vreemdelingenwet.” 

Met het louter betwisten van dit besluit, het verwijzen naar de informatie toegevoegd aan het 

administratief dossier, het citeren uit rapporten en de argumentatie dat het Commissariaat-generaal voor 

de vluchtelingen en de staatlozen een onjuiste beoordeling heeft gedaan van de algemene situatie van 

Afghanistan en van de situatie in Jalalabad, toont verzoeker allerminst aan dat de informatie waarover 

het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen beschikt niet correct dan wel niet 

actueel zou zijn of dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen hieruit de 

verkeerde conclusies zou hebben getrokken. De door verzoeker aangehaalde informatie ligt immers in 

dezelfde lijn als de informatie waarop de voormelde analyse van de veiligheidssituatie in Jalalabad is 

gesteund. Waar verzoeker ter terechtzitting hekelt dat het Commissariaat-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen de veiligheidssituatie van de stad Jalalabad transponeert op het district 

Surkhrod door toepassing te maken van het concept “grootstedelijk gebied Jalalabad”, merkt de Raad 

op dat uit de landeninformatie toegevoegd aan het administratief dossier en bij aanvullende nota wel 

degelijk genoegzaam kan worden vastgesteld dat bepaalde buitenwijken in Surkhrod wel degelijk tot het 

grootstedelijk gebied Jalalabad kunnen worden gerekend, zo ook verzoekers dorp Amarkhel, en er wat 

betreft de beoordeling van het risico op lijden van ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) 

van de Vreemdelingenwet eenzelfde typologie van het geweld in ogenschouw kan worden genomen (zie 

‘Kaart: details grootstedelijk gebied Jalalabad, rechtsplegingsdossier, stuk 7 en administratief dossier, 



  

 

 

RvV  X - Pagina 10 

map ‘Landeninformatie’, stuk 2: OCHA, “Nangarhar Province: Behsud District. Reference Map” en stuk 8 

‘Kaart Amarkhel/Surkhrod’). 

Bijgevolg maakt verzoeker niet aannemelijk dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen 

dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de 

zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.” 

 

Aldus werd de aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM in het licht van de veiligheidssituatie 

in Afghanistan, meer bepaald in de provincie Nangarhar en in het licht van de aanwezigheid van IS 

inmiddels ook beoordeeld door de Raad naar aanleiding van de beroepsprocedure tegen de beslissing 

van het Commissariaat-generaal van 3 maart 2017. Op 6 december 2017 bij arrest nr. 196 227 

bevestigde de Raad de voormelde beslissing. Hieruit volgt dat de Raad reeds oordeelde dat er geen 

sprake is van een schending van artikel 3 van het EVRM in het geval de verzoekende partij zou 

terugkeren naar haar land van herkomst. Gezien de feitelijke evolutie van deze zaak is de Raad van 

oordeel dat de verzoekende partij geen actueel belang meer heeft bij haar betoog betreffende de 

veiligheidssituatie in Afghanistan. 

 

3.1.7. In zoverre de verzoekende partij nog betoogt dat op 13 april 2017 de Verenigde Staten de moeder 

aller bommen op IS in Afghanistan hebben gedropt, dat de nieuwe escalatie van het conflict duidt op het 

feit dat zij een ernstig risico loopt op onmenselijke en/of vernederende behandelingen in geval van 

gedwongen terugkeer, kritiek die zij niet naar voren heeft gebracht in haar beroep bij de Raad tegen de 

beslissing van het Commissariaat-generaal van 3 maart 2017, stelt de Raad vast dat deze gebeurtenis 

dateert van na het nemen van de bestreden beslissing, zodat het de verwerende partij niet ten kwade 

kan worden geduid, hiermee geen rekening te hebben gehouden.  

 

Bovendien stelt de Raad vast dat de verzoekende partij op 10 januari 2018 een tweede asielaanvraag 

heeft ingediend. Op 21 maart 2018 nam het Commissariaat-generaal een beslissing houdende de 

weigering van inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag. Tegen voormelde beslissing 

dient de verzoekende partij een beroep in bij de Raad. Bij arrest nr. nr. 209 591 van 19 september 2018 

verwerpt de Raad het beroep. In voormeld arrest kan gelezen worden: 

 

“Wat de subsidiaire bescherming op grond van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet betreft, 

verwijst de Raad naar de omstandige motivering in de bestreden beslissing en de informatie vervat in 

het administratief dossier waaruit blijkt dat er actueel voor burgers in het grootstedelijk gebied Jalalabad, 

en meer in het bijzonder het district Surkhrod, geen reëel risico is op ernstige schade in de zin van 

artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet. 

Zo verzoeker betwist dat zijn dorp, zijnde Amarkhel, blijkens de informatie waarover het 

Commissariaatgeneraal beschikt kan gerekend worden tot het grootstedelijk gebied Jalalabad en 

bijgevolg eenzelfde typologie van het geweld in ogenschouw kan worden genomen, dient vooreerst 

verwezen te worden naar hetgeen de Raad dienaangaande in het kader van verzoekers eerste verzoek 

tot internationale bescherming geoordeeld heeft: “Waar verzoeker ter terechtzitting hekelt dat het 

Commissariaatgeneraal voor de vluchtelingen en de staatlozen de veiligheidssituatie van de stad 

Jalalabad transponeert op het district Surkhrod door toepassing te maken van het concept 

“grootstedelijk gebied Jalalabad”, merkt de Raad op dat uit de landeninformatie toegevoegd aan het 

administratief dossier en bij aanvullende nota wel degelijk genoegzaam kan worden vastgesteld dat 

bepaalde buitenwijken in Surkhrod wel degelijk tot het grootstedelijk gebied Jalalabad kunnen worden 

gerekend, zo ook verzoekers dorp Amarkhel, en er wat betreft de beoordeling van het risico op lijden 

van ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet eenzelfde typologie 

van het geweld in ogenschouw kan worden genomen (zie ‘Kaart: details grootstedelijk gebied Jalalabad, 

rechtsplegingsdossier, stuk 7 en administratief dossier, map ‘Landeninformatie’, stuk 2: OCHA, 

“Nangarhar Province: Behsud District. Reference Map” en stuk 8 ‘Kaart Amarkhel/Surkhrod’).” (RvV 6 

december 2017, nr. 196 227). 

Loutere kritiek buiten beschouwing gelaten, brengt verzoeker geen concrete elementen aan die 

aantonen dat voormelde informatie in het administratief dossier foutief is of dat deze informatie verkeerd 

werd geïnterpreteerd. De satellietkaart gevoegd bij het verzoekschrift toont immers hetzelfde aan als de 

kaart vervat in het administratief dossier. 

Daarenboven blijkt uit de informatie vervat in het administratief dossier (COI Focus Afghanistan 

“Veiligheidssituatie in Jalalabad” van 20 februari 2018) dat het geweld in de districten Jalalabad, Behsud 

en Surkhrod voornamelijk doelgericht van aard is en er daarnaast ook enkele complexe aanslagen 

plaatsvinden gericht tegen high profile profielen. 

De argumentatie in het verzoekschrift en een selectieve verwijzing naar de informatie vervat in het 

administratief dossier, kan deze appreciatie niet ombuigen. De Raad benadrukt dat cijfergegevens over 
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het aantal slachtoffers en het aantal geweldfeiten niet op zichzelf beoordeeld kunnen worden, maar 

moeten gezien worden in relatie met meerdere objectieve elementen. Uit de jurisprudentie van het Hof 

van Justitie en het EHRM volgt immers dat het geweld willekeurig van aard moet zijn, wat betekent dat 

het blind geweld een welbepaald niveau moet bereiken opdat er sprake kan zijn van ernstige en 

individuele bedreiging van het leven of de persoon van de aanvrager van de subsidiaire bescherming in 

de zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet. Het Commissariaat-generaal houdt bij de 

beoordeling van de veiligheidssituatie in Afghanistan ook rekening met het risico van onderrapportering 

en zal dus niet gefixeerd zijn op de pure cijfergegevens doch ook rekening houden met tal van andere 

factoren waaronder de impact van het geweld op het dagelijks leven in Jalalabad en meer in het 

bijzonder het district Surkhrod. Het gegeven voorts dat de districten Jalalabad, Behsud en Surkhrod een 

toevluchtsoord zijn voor burgers die het geweld in hun regio van herkomst wensen te ontvluchten, wijst 

er op dat Afghanen zelf van mening zijn dat het in voormelde districten opmerkelijk veiliger is dan in hun 

eigen regio van herkomst. 

Het gegeven dat, zoals opgemerkt in het verzoekschrift, een verzoeker in april 2015 de subsidiaire 

beschermingsstatus werd toegekend omwille van het veiligheidssituatie in zijn regio van herkomst, 

zijnde het district Surkhrod, doet geen afbreuk aan de recente landeninformatie die heden voorligt en 

waaruit blijkt dat er voor burgers in Surkhrod actueel geen reëel risico op ernstige schade bestaat in de 

zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet. Hetzelfde dient gezegd te worden over de bij het 

verzoekschrift gevoegde - fotokopieën van - twee verblijfstitels van personen afkomstig uit Surkhrod. 

Bovendien tonen deze enkel aan dat deze personen in kwestie een voorlopige verblijfsvergunning 

hebben gekregen, niets meer en niets minder.” 

 

En: 

 

“De Raad herinnert er aan dat hij in casu met volheid van rechtsmacht oordeelt, hetgeen een volledig en 

ex nunc onderzoek omvat, zowel van de juridische als van de feitelijke gronden. De Raad stipt aan dat 

hij bij de beoordeling van ernstige schade, zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c), een alomvattende 

benadering hanteert waarbij in de risico-analyse rekening wordt gehouden met alle vormen van geweld 

en andere indicatoren die in deze van belang kunnen zijn. Gelet op deze alomvattende benadering, 

beoordeelt de Raad de feitelijke voorliggende situatie als volgt. 

Het staat inzake de toepassing van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet niet ter betwisting dat 

er in Afghanistan een gewapend conflict is. Dit blijkt genoegzaam uit de UNHCR Eligibility Guidelines for 

assessing the International protection needs of asylum-seekers from Afghanistan van 19 april 2016 (p. 

7) waarnaar verwerende partij verwijst in de bestreden beslissing. 

De Raad stelt vast dat dit gewapend conflict zich niet over het hele land uitspreidt maar zich afspeelt in 

bepaalde gebieden. Bij de beoordeling van de nood aan bescherming van een burger dient de focus 

aldus te worden gericht op de regio waar de verzoeker leeft (of de regio van bestemming) en op de 

beoordeling of deze persoon in deze regio of op de route daarheen een risico loopt in de zin van artikel 

48/4, § 2, c). 

Verwerende partij bracht per aanvullende nota de EASO rapporten “Afghanistan – Security Situation - 

Update” van mei 2018 en “Country Guidance: Afghanistan. Guidance note and common analysis” van 

juni 2018 bij. 

In de voormelde recente EASO rapporten wordt zowel de veiligheidssituatie in Jalalabad stad, Jalalabad 

district alsmede de districten Behsud en Surkhrod besproken. Uit de voorgelegde informatie blijkt dat de 

typologie van het geweld in de districten Jalalabad, Behsud en Surkhrod gelijklopend is. In deze drie 

districten kan het gros van het geweld toegeschreven worden aan de taliban of IS. Het geweld is 

voornamelijk gericht tegen overheidspersoneel, meer bepaald Afghaans en internationaal 

veiligheidspersoneel, meestal in de vorm van aanslagen met bermbommen, mijnen en andere 

explosieven. Daarnaast vonden er ook enkele complexe aanslagen plaats. Deze aanslagen passen 

binnen het patroon dat zich de laatste jaren gevestigd heeft in de grote steden van Afghanistan, met 

name complexe aanslagen die gericht zijn tegen high-profile doelwitten waarbij overheidsgebouwen, 

gebouwen van Afghaanse veiligheidsdiensten en plaatsen met een internationale diplomatieke, militaire, 

humanitaire, supranationale aanwezigheid geviseerd worden. Hoewel het geweld in de drie districten 

voornamelijk doelgericht van aard is zorgt de aard van het gebruikte geweld er voor dat ook burgers 

zonder specifiek profiel gedood of verwond worden. De impact van het geweld is echter niet van die 

aard dat het de inwoners van Jalalabad, Behsud of Surkhrod verplicht hun woonplaats te verlaten. Deze 

drie districten blijken daarentegen een toevluchtsoord te zijn voor burgers die het geweld in andere 

districten en provincies ontvluchten. Niettegenstaande er zich in voormelde districten met enige 

regelmaat terreuraanslagen voordoen en er burgerslachtoffers vallen, kan er ook hier geen gewag 

gemaakt worden van een situatie van “open combat” of van hevige en voortdurende of ononderbroken 

gevechten. Uit de voormelde informatie blijkt tevens dat IS actief is in de provincie Nangarhar en er de 
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taliban en het Afghaanse leger bestrijdt. IS is openlijk en militair aanwezig in de zuidelijke districten van 

de provincie Nangarhar die grenzen aan Pakistan, vanwaar verzoeker niet afkomstig is. 

Uit de voormelde informatie blijkt dan ook dat er actueel voor burgers in het district Surkhrod aldus geen 

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

Waar verzoekende partij de veiligheidssituatie in het district Surkhrod betwist en in zijn aanvullende nota 

rapporten en persartikels aanhaalt om aan te tonen dat de veiligheidssituatie er niet veilig is, dient 

opgemerkt te worden dat uit deze informatie geenszins blijkt dat er actueel voor burgers in het district 

Surkhrod een reëel risico is op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de 

Vreemdelingenwet, doch evenwel in dezelfde lijn liggen als de informatie van verwerende partij. Zo 

ontkent verwerende partij niet dat de veiligheidssituatie in Afghanistan in 2015 verslechterd is, doch uit 

de analyse van de veiligheidssituatie door UNHCR blijkt dat het geweldsniveau en de impact van het 

conflict nog steeds regionaal erg verschillend zijn. Uit de voormelde recente EASO rapporten blijkt 

tevens dat het district Surkhrod volgens de laatste berichtgeving niet onder de controle van de taliban 

staat noch dat het gecontesteerd gebied zou zijn. Waar verzoekende partij aangeeft dat op 22 juli 2018 

een aanslag heeft plaatsgevonden waarbij vier burgers werden doodgeschoten in een moskee in 

Surkhrod, merkt de Raad op dat de loutere vaststelling dat er zich een nieuw (veiligheids)incident 

voordoet in een regio die op grond van de omstandige, veelvoudige, specifieke en nauwgezette 

informatie waarop de COI Focus en de EASO rapporten gestoeld zijn als relatief veilig bestempeld 

wordt, op zich niet aantoont dat de feitelijke vaststellingen in deze rapporten niet langer actueel of 

correct zouden zijn. Er dienen immers diverse objectieve elementen in ogenschouw te worden genomen 

om het reële risico zoals voorzien in artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet te evalueren, zoals 

het aantal gevallen burgerslachtoffers, het aantal incidenten, de intensiteit van deze incidenten, de 

partijen in het conflict, de doelwitten die daarbij beoogd worden, zelfmoordaanslagen in burgerwijken, 

enz. In zoverre uit de informatie vervat in het administratief dossier en uit de door verzoekende partij 

bijgebrachte informatie blijkt dat er zich in het district Surkhrod met enige regelmaat terreuraanslagen 

voordoen, toch blijkt duidelijk dat er geen “open combat” gevoerd wordt en dat er geen sprake is van 

een internationaal of binnenlands gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de 

Vreemdelingenwet. 

De Raad merkt op dat de analyse van de veiligheidssituatie in de districten Jalalabad, Behsud en 

Surkhrod als een geheel moet worden gelezen op basis waarvan geoordeeld wordt dat er actueel geen 

sprake is van een uitzonderlijke situatie waarbij de mate van willekeurig geweld dermate hoog is dat er 

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat verzoekende partij louter door haar 

aanwezigheid aldaar een reëel risico lopen blootgesteld te worden aan een ernstige bedreiging van het 

leven of de persoon zoals bedoeld door artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. 

De grieven van verzoekende partij aangaande het concept “grootstedelijk gebied Jalabad” die delen van 

de omliggende districten Behsud en Surkhrod omvat, is derhalve niet langer relevant. Verzoekende 

partij brengt geen concrete elementen bij die zou kunnen leiden tot een andere oordeelsvorming. Het 

gegeven dat een verzoeker in begin 2017 de subsidiaire beschermingsstatus werd toegekend omwille 

van het veiligheidssituatie in zijn regio van herkomst, zijnde het district Surkhrod, doet geen afbreuk aan 

de recente landeninformatie die heden voorligt en waaruit blijkt dat er voor burgers in Surkhrod actueel 

geen reëel risico op ernstige schade bestaat in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet.” 

 

Aldus werd de aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM in het licht van de veiligheidssituatie 

in Afghanistan, meer bepaald in de provincie Nangarhar en in het licht van de aanwezigheid van IS 

inmiddels opnieuw beoordeeld door de Raad naar aanleiding van de beroepsprocedure tegen de 

beslissing van het Commissariaat-generaal van 21 maart 2018. Op 19 september 2018 bij arrest nr. 209 

591 verwierp de Raad het beroep. Hieruit volgt dat de Raad betreffende de veiligheidssituatie in de regio 

waarvan de verzoekende partij afkomstig is in Afghanistan, op 19 september 2018 oordeelde dat er 

geen sprake is van een schending van artikel 3 van het EVRM in het geval de verzoekende partij zou 

terugkeren naar haar land van herkomst. Gezien de feitelijke evolutie van deze zaak is de Raad van 

oordeel dat de verzoekende partij geen actueel belang meer heeft bij haar betoog betreffende de 

veiligheidssituatie in Afghanistan tussen 2015 en april 2017. 

 

3.1.8. Een schending van artikel 3 van het EVRM en van de materiële motiveringsplicht wordt niet 

aannemelijk gemaakt. 

 

3.1.9. Daar de verzoekende partij niet concreet aannemelijk maakt dat enige hogere rechtsnorm zou 

verhinderen dat de gemachtigde toepassing maakte van de bepalingen van artikel 7, eerste lid, 1° van 

de Vreemdelingenwet om de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten te 

nemen en het niet ter discussie staat dat de verzoekende partij niet in het bezit is van een geldig 



  

 

 

RvV  X - Pagina 13 

paspoort dat voorzien is van een geldig visum, kan niet worden besloten dat artikel 7 van de 

Vreemdelingenwet in casu is geschonden.  

 

3.1.10. Het eerste middel, is in de mate het ontvankelijk is, ongegrond.  

 

3.2. In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 5 en 13.1 van 

de Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over 

gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van 

derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna: Terugkeerrichtlijn) en van artikel 46, §5 

van de Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende 

gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming 

(herschikking) (hierna: de Procedurerichtlijn). 

 

3.2.1. De verzoekende partij zet haar tweede middel uiteen als volgt: 

 

“Schending van artikel 5 en artikel 13.1 van de Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en 

de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor 

de terugkeer van onderdanen yan derde landen die illegale op hun grondgebied verblijven; alsook artikel 

46. 3 5 van de Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad yan 26 juni 2013 

betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale 

bescherming (herschikking) 

 

Tegenpartij levert aan verzoeker een bevel om het grondgebied af terwijl zijn asielaanvraag nog steeds 

in behandeling is door de Belgische asielinstanties. 

 

Op 03.03.201 7 nam het CGVS een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering 

van de subsidiaire beschermingsstatus. Tegen deze beslissing heeft verzoeker een schorsend beroep 

ingediend voor Uw Raad. 

 

De bestreden beslissing is een terugkeerbesluit in de zin van artikel 3, 4) van de Richtlijn 2008/115/EG 

van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en 

procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun 

grondgebied verblijven (RvS arrest nr. 234.074 van 08.03.2016), dat bepaalt dat: 

 

"„terugkeerbesluit": de administratieve of rechterlijke beslissing of handeling waarbij wordt vastgesteld 

dat het verblijf van een onderdaan van een derde land illegaal is of dit illegaal wordt verklaard en een 

terugkeerverplichting wordt opgelegd of vastgesteld". 

 

Hoewel de bestreden beslissing door tegenpartij niet gedwongen kan worden uitgevoerd gelet op artikel 

30/70, alinea 1, van de Vreemdelingenwet, is de bestreden beslissing voor verzoeker bindend. 

 

Tegenpartij eist dat verzoeker het Belgisch grondgebied verlaat binnen de 30 dagen na kennisname, en 

dit hoewel zijn asielprocedure nog hangende is. Dit impliceert dat tegenpartij van verzoeker eist dat zij 

het grondgebied verlaat voordat er een definitieve beslissing genomen wordt in het kader van haar 

hangende asielaanvraag. 

  

Terwijl artikel 5 van de Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 

december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van 

onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven stelt dat: 

 

"Non-refoulement, belang van het kind, familie- en gezinsleven en gezondheidstoestand Bij de 

tenuitvoerlegging van deze richtlijn houden de lidstaten rekening met: 

a) het belang van het kind; 

b) het familie- en gezinsleven; 

c) de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan vaneen derde land, en eerbiedigen zij het 

beginsel van non-refoulement  

 

en artikel 1 3.1 van dezelfde Richtlijn stelt dat: 

"Aan de betrokken onderdaan van een derde land wordt een doeltreffend rechtsmiddel van beroep of 

bezwaar toegekend, dat hij bij een bevoegde rechterlijke of administratieve autoriteit of bij een 
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onpartijdig samengestelde bevoegde instantie waarvan de onafhankelijkheid is gewaarborgd, kan 

aanwenden tegen de in artikel 12, lid 1, bedoelde besluiten in het kader van terugkeer.” 

 

en artikel 46, § 5 van de Richtlijn 201 3/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 201 

3 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale 

bescherming (herschikking) uitdrukkelijk bepaalt dat: 

 

" Onverminderd lid 6 staan de lidstaten de verzoekers toe om op het grondgebied te blijven tot de 

termijn waarbinnen zij hun recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel kunnen uitoefenen, verstreken is en, 

wanneer dat recht binnen de termijn werd uitgeoefend, in afwachting van de uitkomst van hef 

rechtsmiddel." 

 

Doordat de bestreden beslissing aan verzoeker het bevel geeft om het grondgebied te verlaten terwijl 

zijn asielaanvraag hangende is, wordt het beginsel van non-refoulement en het recht op een 

daadwerkelijk rechtsmiddel geschonden. 

 

De bestreden beslissing schendt artikel 5 en artikel 13.1 van de Richtlijn 2008/11 5/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 1 6 december 2008 over gemeenschappelijke normen en 

procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun 

grondgebied verblijven; alsook artikel 46, § 5 van de Richtlijn 201 3/32/EU van het Europees Parlement 

en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en 

intrekking van de internationale bescherming (herschikking). 

 

In ondergeschikte orde, voor zover Uw Raad niet zou overgaan tot vernietiging van de bestreden 

beslissing, vraagt verzoeker u onderhavige zaak niet te willen behandelen totdat het Hof van Justitie van 

de Europese Unie zich heeft uitgesproken over de prejudiciële vraag die haar gesteld werd door de 

Raad van State in het arrest nr. 234.074 van 08 maart 2016 in de zaak A. 216.030/XI-20.676.” 

 

3.2.2. Vooreerst wijst de Raad erop dat waar de verzoekende partij de schending aanvoert van de 

artikelen 5 en 13.1 van de Terugkeerrichtlijn, de bepalingen werden omzet in Belgische wetgeving. Na 

de omzetting van een richtlijn kunnen particulieren slechts op dienstige wijze een beroep doen op de 

bepalingen van de richtlijn indien de nationale omzettingsmaatregelen niet correct of toereikend zijn. De 

verzoekende partij toont dit evenwel niet aan, zodat dit onderdeel van het tweede middel onontvankelijk 

is. Er wordt bovendien ook verwezen naar wat volgt. 

 

Artikel 46, §5 van de Procedurerichtlijn betreft de garantie voor een asielzoeker om op het grondgebied 

van de lidstaat te verblijven tot het einde van de beroepstermijn en tot de uitkomst van het ingediende 

beroep. 

 

3.2.3. De verzoekende partij voert kritiek op het feit dat haar een bevel om het grondgebied te verlaten 

wordt afgeleverd terwijl haar asielaanvraag nog steeds in behandeling is, dat er immers tegen de 

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

van 3 maart 2017 een beroep bij de Raad hangende is. Zij wijst erop dat hoewel de bestreden 

beslissing, conform artikel 30/70, eerste lid (lees: 39/70, eerste lid) van de Vreemdelingenwet niet 

gedwongen kan worden uitgevoerd, zij wel het grondgebied binnen de dertig dagen moet verlaten 

hoewel haar asielprocedure nog hangende is, dat dit impliceert dat de verwerende partij eist dat zij het 

grondgebied verlaat vooraleer er een definitieve beslissing genomen wordt in het kader van haar 

hangende asielaanvraag. Zij meent dat doordat de bestreden beslissing een bevel inhoudt om het 

grondgebied te verlaten terwijl haar asielaanvraag nog hangende is, het beginsel van non-refoulement 

en het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel geschonden zijn. De verzoekende partij vraagt, indien 

de Raad niet overgaat tot vernietiging van de bestreden beslissing, de zaak niet te willen behandelen  

totdat het Hof van Justitie van de Europese Unie zich heeft uitgesproken over de prejudiciële vraag die 

haar gesteld werd door de Raad van State in het arrest nr. 234.074 van 8 maart 2016. 

 

3.2.4. Het loutere feit dat de verzoekende partij een schorsend beroep had ingediend tegen de 

beslissing van het Commissariaat-generaal van 3 maart 2017 maakt niet dat zij over een legaal verblijf 

beschikte. Een dergelijk beroep heeft enkel tot gevolg dat tijdens het onderzoek ervan geen enkele 

maatregel tot verwijdering van het grondgebied of terugdrijving gedwongen kan worden uitgevoerd, dit 

luidens artikel 39/70 van de Vreemdelingenwet. In artikel 75, § 2 van het Vreemdelingenbesluit wordt 

verwezen naar de schorsende werking voorzien in artikel 39/70 van de Vreemdelingenwet. 
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Artikel 39/70, eerste lid van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

“Behoudens mits toestemming van betrokkene, kan tijdens de voor het indienen van het beroep 

vastgestelde termijn en tijdens het onderzoek van dit beroep, ten aanzien van de vreemdeling geen 

enkele maatregel tot verwijdering van het grondgebied of terugdrijving gedwongen worden uitgevoerd.” 

 

Naar aanleiding van het opschortend beroep dat de verzoekende partij heeft ingediend, werd haar ook 

een bijlage 35 afgeleverd, zodat de bestreden beslissing niet ten uitvoer kon worden gelegd gedurende 

de procedure. 

 

Dit document vermeldt uitdrukkelijk dat de betrokken vreemdeling niet is toegelaten of gemachtigd tot 

een verblijf. Nergens valt in de Vreemdelingenwet te lezen dat er geen bevel om het grondgebied te 

verlaten kan worden uitgevaardigd zolang de beroepstermijn tegen een beslissing van het 

Commissariaat-generaal nog loopt. Overigens stipuleert artikel 75 van het Vreemdelingenbesluit 

uitdrukkelijk dat de werking van artikel 39/70 van de Vreemdelingenwet (met name het opschortend 

beroep) geen beletsel vormt voor het afgeven van een bevel onder de vorm van een bijlage 

13quinquies. 

 

Tevens wordt erop gewezen dat de verzoekende partij tijdens haar asielprocedure niet het risico liep om 

naar haar land van herkomst teruggestuurd te worden gezien de bescherming geboden door artikel 

39/70, eerste lid van de Vreemdelingenwet. 

 

In het verzoekschrift geeft de verzoekende partij aan dat zij een beroep in volle rechtsmacht heeft 

ingediend tegen de beslissing van het Commissariaat-generaal en zet zij uiteen dat haar asielprocedure 

hangende is en een bevel om het grondgebied te verlaten alsdan het non-refoulementbeginsel en het 

recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel schendt. De verzoekende partij heeft inderdaad een 

opschortende procedure ingeleid bij de Raad tegen de beslissing van het Commissariaat-generaal van 3 

maart 2017. Een dergelijk beroep heeft tot gevolg dat tijdens het onderzoek ervan geen enkele 

maatregel tot verwijdering van het grondgebied of terugdrijving gedwongen kan worden uitgevoerd, dit 

luidens artikel 39/70 van de Vreemdelingenwet. 

 

De verzoekende partij had dus de zekerheid dat zij gedurende de beroepsprocedure niet tegen haar wil 

van het grondgebied zou worden verwijderd. 

 

Zoals blijkt uit de bespreking van het eerste middel maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat 

enige hogere rechtsnorm zou verhinderen dat de verwerende partij toepassing maakte van de 

bepalingen van artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet om de beslissing tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten te nemen en het staat niet ter discussie dat de verzoekende partij 

niet in het bezit is van een geldig paspoort dat voorzien is van een geldig visum. 

 

3.2.5. De Raad wijst er voorts op dat op 19 juni 2018 het Europees Hof van Justitie in de zaak C-181/16 

(Gnandi) volgend antwoord geformuleerd heeft op de door de Raad van State gestelde prejudiciële 

vraag waarnaar de verzoekende partij verwijst in haar verzoekschrift: 

 

“Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over 

gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van 

derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven, gelezen in samenhang met richtlijn 2005/85/EG 

van de Raad van 1 december 2005 betreffende minimumnormen voor de procedures in de lidstaten 

voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus, en in het licht van het beginsel van non-

refoulement en het recht op een doeltreffende voorziening in rechte als neergelegd in artikel 18, artikel 

19, lid 2, en artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, moet aldus worden 

uitgelegd dat zij er niet aan in de weg staat dat ten aanzien van een onderdaan van een derde land die 

een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend, een terugkeerbesluit op grond van artikel 

6, lid 1, van richtlijn 2008/115 wordt vastgesteld zodra dit verzoek is afgewezen door de 

beslissingsautoriteit of tezamen met die afwijzing in één administratieve handeling en derhalve zonder 

de uitkomst van het beroep in rechte tegen die afwijzing af te wachten, op voorwaarde met name dat de 

betrokken lidstaat waarborgt dat alle rechtsgevolgen van het terugkeerbesluit worden geschorst in 

afwachting van de uitkomst van dit beroep, dat deze verzoeker tijdens die periode het voordeel kan 

genieten van de rechten die voortvloeien uit richtlijn 2003/9/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot 

vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten, en dat hij zich kan 

beroepen op elke wijziging in de omstandigheden na de vaststelling van het terugkeerbesluit die een 

weerslag van betekenis zou kunnen hebben op de beoordeling van de situatie van de betrokkene aan 



  

 

 

RvV  X - Pagina 16 

de hand van richtlijn 2008/115, met name artikel 5 hiervan. Het staat aan de nationale rechterlijke 

instantie om na te gaan of dit het geval is.” 

 

Het Hof concludeert dat een terugkeerbesluit kan worden vastgesteld van zodra het verzoek om 

internationale bescherming werd afgewezen door de beslissingsautoriteit - in voorliggende zaak het 

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen - ten aanzien van een onderdaan van 

een derde land, zonder de uitkomst van het beroep in rechte tegen die afwijzing af te wachten, op 

voorwaarde dat de betrokken lidstaat waarborgt dat alle rechtsgevolgen van het terugkeerbesluit worden 

geschorst in afwachting van de uitkomst van dit beroep. Dergelijke waarborg wordt volgens het Hof 

geboden door artikel 39/70 van de Vreemdelingenwet omdat aan de persoon die om internationale 

bescherming verzocht heeft, het recht wordt toegekend om tijdens de beroepstermijn en tijdens het 

onderzoek van het beroep, op het Belgische grondgebied te verblijven. 

 

De argumentatie die de verzoekende partij aanvoert in haar verzoekschrift laat niet toe te besluiten dat 

er geen verwijderingsmaatregel mocht worden getroffen van zodra het verzoek om internationale 

bescherming werd afgewezen.  

 

De kritiek van de verzoekende partij dat haar recht op een effectief rechtsmiddel in het gedrang komt, 

kan gelet op het hogergenoemde arrest van de Grote Kamer van het Hof van Justitie in de zaak Gnandi 

en artikel 39/70 van de Vreemdelingenwet niet worden aangenomen. 

 

3.2.6. Bovendien, de Raad heeft zich reeds gebogen over het beroep van de verzoekende partij en bij 

arrest nr. 196 227 van 6 december 2017 werden aan de verzoekende partij de vluchtelingenstatus en de 

subsidiaire beschermingsstatus geweigerd. Intussen heeft de verzoekende partij haar recht op een 

schorsend beroep met volle rechtsmacht ten volle kunnen uitoefenen. De verzoekende partij heeft in 

persoon aanwezig kunnen zijn op de terechtzitting van de Raad in het kader van haar beroep in volle 

rechtsmacht. Zij was gedurende de gehele behandelingstermijn van dit beroep aanwezig in België. Zij 

ontbeert dan ook een voldoende belang bij haar kritiek.  

 

Waar de verzoekende partij ter terechtzitting in het kader van haar belang bij het tweede middel gelet op 

het arrest van de Raad, stelt dat zij wel degelijk belang heeft bij haar beroep, waarbij zij verwijst naar 

arrest nr. 213 187 van 29 november 2018 van de Raad, wordt opgemerkt dat in de continentale 

rechtstraditie vonnissen en arresten geen precedentenwaarde hebben. Bovendien wijst de Raad erop 

dat het belang bij het beroep tegen de bestreden beslissing door de Raad niet in vraag wordt gesteld, 

doch wel het belang bij het tweede middel gelet op het arrest nr. 196 227 van 6 december 2017 van de 

Raad inzake het beroep tegen de beslissing van het Commissariaat-generaal van 3 maart 2017. 

 

Ten overvloede wordt er nog op gewezen dat uit een consultatie van het wachtregister waar de Raad 

toegang tot heeft, blijkt dat de verzoekende partij naderhand nog twee asielaanvragen heeft kunnen 

indienen. 

 

3.2.7. Een schending van de artikelen 5 en 13.1 van de Terugkeerrichtlijn en van artikel 46, §5 van de 

Procedurerichtlijn wordt niet aangetoond. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig oktober tweeduizend negentien door: 

 

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN N. VERMANDER 

 


