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nr. 199 057 van 31 januari 2018

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat T. MOSKOFIDIS

Rootenstraat 21/20

3600 GENK

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 6 november 2017

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

staatlozen van 6 oktober 2017.

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 20 december 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

19 januari 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DIGNEF.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat T. MOSKOFIDIS en van attaché

E. GOOVAERTS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn van het dorp Dare Turkman

(district Surkhi Parsa, provincie Parwan). U bent Hazara van etnische origine. U werkte als landbouwer

op de velden van uw vader.

Drie jaar voor uw vertrek uit Afghanistan begon u als stagiair te werken in de autozaak van Mohammed

Ali in Kator Chawk, Siagerd district. Acht maanden voor uw vertrek uit Afghanistan opende u een eigen
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autozaak in Lolinch, Surkhi Parsa district. U reed nog af en toe naar Siagerd district om auto-onderdelen

op te halen voor uw werk.

Op een dag in oktober 2015 vroegen twee arbaki’s u een lift vanuit Siagerd. U nam ze mee op uw

motorfiets en u zette ze af in de buurt van Chorda. Nadien ging u verder naar uw zaak in Lolinch. Later

die dagen kwamen er drie mensen uw zaak binnen. Ze vroegen u of u diezelfde dag naar Siagerd was

geweest. U maakte zich ongerust en zei dat u niet naar Siagerd was geweest. Deze drie mannen

stelden dezelfde vraag aan alle winkeliers bij u in de buurt. Een uur later, als u zeker was dat de

mannen weg waren, deed u uw zaak op slot en ging u naar uw huis in Lolinch. De volgende ochtend

kreeg u telefoon van een andere winkelier met de mededeling dat uw zaak in brand stond. U haastte u

naar uw winkel en zag dat deze volledig was afgebrand. U ging naar de plaats waar u de arbaki’s de

dag voordien had afgezet en vertelde politieagent Najim over uw probleem. Hij zei dat ze u niet konden

helpen, u moest uzelf in veiligheid brengen. U keerde terug naar uw kamer in Lolinch. Door het raam

zag u mensen met een tulband op hun hoofd naar u toe komen. U klom door het raam naar buiten en

u verstopte zich achter de rotsen. Vandaar zag u dat de mannen uw kamer binnengingen. U liep de hele

nacht naar het huis van uw ouders. U vertelde aan uw vader wat er gebeurd was. Uw vader stelde vast

dat u hier niet kon blijven en stuurde u naar uw oom in Iran.

U vroeg aan uw oom om u te helpen zoeken naar een huis. Uw oom zei dat het voor u niet zou lukken

om in Iran te wonen zonder papieren. Hij stuurde u naar Turkije. Onderweg naar Turkije sprak u met

andere Afghanen. Zij raadden u aan om verder te reizen naar Europa. U reisde verder met een

smokkelaar via Griekenland, Macedonië, Servië, Kroatië, Oostenrijk en Duitsland. Op 1 januari 2016

kwam u aan in België en op 11 januari ging u zich aanmelden bij de Dienst Vreemdelingenzaken en

vroeg u asiel aan.

U stelt dat u niet naar Afghanistan kan terugkeren omdat u daar door de taliban wordt geviseerd. Voorts

acht u de algemene situatie in uw regio van herkomst onveilig, reden waarom u in ondergeschikte orde

de subsidiaire beschermingsstatus vraagt.

B. Motivering

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

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

van Genève niet kan worden toegekend. U heeft immers onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er in

hoofde van uw persoon een gegronde vrees kan worden vermoed voor vervolging omwille van uw

nationaliteit, etnie, religie, politieke overtuiging of het behoren tot een welbepaalde sociale groep.

Het CGVS kan namelijk geen geloof hechten aan de door u aangehaalde feiten. Wat betreft de

asielmotieven die u heeft ingeroepen, met name uw vrees voor de taliban, dient te worden opgemerkt

dat u deze vrees allesbehalve geloofwaardig heeft gemaakt. Uw asielrelaas bevat namelijk verschillende

tegenstrijdigheden en inconsistenties die de geloofwaardigheid van uw problemen volledig

ondergraven.

Vooreerst heeft u tijdens uw eerste gehoor bij Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) geen enkele melding

gemaakt van uw werkzaamheden als automechanieker. U vermeldde enkel dat u werkzaam was als

landbouwer (verklaring DVZ, vraag 12, p. 5). Als u gevraagd werd naar waarom u geen melding had

gemaakt van uw beroep, antwoordde u dat uw beroep in Afghanistan niet gezien werd als een beroep,

aangezien u er geen familie mee onderhield. Aangezien u beweerde 3 jaar lang dagelijks als

automechanieker te hebben gewerkt op twee verschillende plaatsen en u het geld dat u verdiende aan

uw moeder gaf, is deze verklaring alles behalve verschonend (CGVS, pp. 3, 25). Ook verklaarde u in de

vragenlijst van DVZ dat u uw hele leven in het dorp Dare Turkman heeft gewoond (verklaring DVZ,

vraag 10, p. 4). En ook tijdens het gehoor op het CGVS verklaarde u eerst dat u uw hele leven in dat

huis in Dare Turkman heeft gewoond (CGVS, p. 6). Later verklaarde u plots dat u 8 maanden voor

uw vertrek verhuisde naar Lolinch en dat u daar een kamer huurde (CGVS, pp. 14, 17). Geconfronteerd

met deze tegenstrijdigheid antwoordde u enkel dat het dezelfde regio was en dat u het niet ziet als

ergens anders wonen (CGVS, pp. 17-18). Dit is opnieuw een verklaring die niet kan overtuigen.

Tevens heeft u tijdens uw eerste gehoor bij DVZ geen enkele melding gemaakt van de persoonlijke

bedreiging door de taliban. U heeft niets verteld over het bezoek van de taliban aan uw winkel, over uw

winkel die in brand is gestoken en u heeft eveneens niets gezegd over het bezoek van de taliban aan

uw woning in Lolinch. Zelfs nadat u expliciet de vraag werd gesteld of u zelf in aanraking met de taliban
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bent gekomen, antwoordde u dat u er geen contact mee hebt gehad en dat de taliban enkel met de

ouderen van het dorp kwamen spreken (vragenlijst DVZ, vraag 5). Aan het begin van uw gehoor op het

CGVS haalde u aan dat er verschillende zaken waren waar u geen melding van had gemaakt tijdens uw

gehoor bij DVZ. U kreeg opnieuw de kans om te vertellen wat u eerst niet gezegd had, en ook hier

maakte u geen melding van uw zaak die in brand was gestoken (CGVS, p. 3). Uw verklaringen over

waarom u hier niets over gezegd had bij DVZ, kunnen al evenmin overtuigen. Iemand had u gezegd om

niet te praten over bloed en doden en enkel de algemene dreiging van de taliban te vermelden

(CGVS, pp. 3, 20). Aangezien u er reeds bij DVZ op gewezen werd om niet te geloven wat andere

mensen u vertellen, kunnen deze verklaringen onmogelijk als verschoningsgrond worden beschouwd

(vragenlijst DVZ).

Voorts legde u nog verschillende tegenstrijdige verklaringen af over de verplaatsingen die u maakte voor

uw werk. Zo werd u eerst gevraagd of u ooit uw eigen district had verlaten en andere districten of

provincies in het land had bezocht (CGVS, p. 13). U verklaarde enkel dat u wel eens in Behsud district

was geweest. Later verklaarde u dan weer dat u regelmatig naar Siagerd district ging voor uw werk

(CGVS, pp. 13, 18). Tevens verklaarde u eerst dat u nooit problemen had als u rondreed in uw district of

onderweg naar andere districten, enkel dat de weg was in zeer slechte staat was (CGVS, p. 13). Later

verklaarde u dan weer dat het heel moeilijk was om te reizen door de Ghorband vallei en dat alle auto’s

onderzocht werden en mensen door de taliban op straat werden neergeschoten (CGVS, p. 15).

Daarnaast verklaarde u dat uzelf elke dag een uur heen en een uur terug onderweg was naar uw werk

in Siagerd. Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheden verklaarde u enkel dat ze jullie met rust lieten

omdat uw baas mensen kenden (CGVS, pp. 16-17). Aangezien uw tegenstrijdige en onlogische

verklaringen aflegde over uw woon- en werkplaatsen en over de omstandigheden op de wegen, kan er

maar weinig geloof gehecht worden aan uw beweerde tewerkstelling als automechanieker in Siagerd en

Lolinch. Er kan dus ook geen geloof gehecht worden aan de bedreiging door de taliban als gevolg van

de lift die u aan de twee arbaki’s zou gegeven hebben van Siagerd naar Lolinch.

U maakte ook allerminst duidelijk waarom de taliban u zouden hebben geviseerd. Noch u, noch uw

familie hebben ooit problemen gekend met de taliban of een andere groepering actief in de regio

(CGVS, p. 15). Uit uw relaas bleek niet dat u ooit iets deed dat tegen de taliban gericht was. Ook na uw

vertrek zijn de taliban u geen enkele keer komen zoeken. Uw ouders hebben nooit iets van de taliban

vernomen en ook uw vriend met een eigen zaak bij u in de buurt is nooit gecontacteerd geweest door de

taliban (CGVS, p. 24). Het is zeer opmerkelijk dat de taliban u eerder dusdanig zouden hebben

geviseerd maar dat zij sinds uw vertrek, nu al twee jaar jaar geleden, blijkbaar nog steeds niet de moeite

hebben gedaan om u op te sporen. Bovendien kon u maar zeer weinig vertellen over de lokale taliban.

U wist niet wie de lokale leiders van de taliban zijn, noch kende u mensen die bij de taliban zitten. Ook

over hun activiteiten kon u slechts in vage bewoordingen antwoorden dat u hoorde dat ze hazara doden

en hun benoemen als spionnen voor de overheid (CGVS, p. 15).

Tenslotte verklaarde u in de maand aqrab 1394 (tussen 23 oktober en 22 november 2015) (CGVS, pp.

24-25) te zijn vertrokken uit Afghanistan. U verklaarde 32 dagen te hebben gereisd tot u in België was,

waar u op 1 januari 2016 bent aangekomen. Uw vingerafdrukken werden reeds op 3 oktober in

Griekenland genomen, wat er op wijst dat u reeds voor oktober Afghanistan moet hebben verlaten en u

het land dus al uit moest zijn op het moment dat de taliban u zouden zijn komen zoeken.

Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheden, verklaarde u tenslotte dat u twee maanden in Duitsland

verbleef voor uw aankomst in België, iets wat u eerder voor de asielinstanties verborgen had gehouden

(CGVS, p. 25). Rekening houdend met de vaststelling dat u twee maanden in Duitsland verbleef en toch

besloot om hier geen asiel aan te vragen, dienen ernstige vragen te worden gesteld betreffende uw

nood aan bescherming.

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

Afghaanse asielzoeker door het CGVS ook een beschermingsstatus krijgen ten gevolge van de

algemene situatie in zijn regio van herkomst. Asielzoekers uit een groot aantal gebieden in Afghanistan

krijgen de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 § 2 c van de Vreemdelingenwet toegekend

op basis van de algemene toestand in hun regio; dit indien zij hun reële herkomst uit deze regio en hun

achtergrond aannemelijk maken 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
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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 dat het slachtoffer is 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 werd. 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 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 zijn. 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 het district Surkhi Parsa in de provincie Parwan te worden beoordeeld.

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

COI Focus Afghanistan: Security Situation in Parwan province van 12 mei 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 Parwan behoort tot de centrale regio van Afghanistan. Uit de

beschikbare informatie blijkt dat de veiligheidssituatie in de provincie Parwan grotendeels bepaald wordt

door militaire operaties van de opstandelingen en de antiterreuroperaties van de Afghaanse

veiligheidsdiensten. Het merendeel van de gewelddaden die er plaatsvinden zijn dan ook voornamelijk

doelgericht van aard waarbij overwegend de Afghaanse veiligheidsdiensten geviseerd worden. Het

geweld neemt er hoofdzakelijk de vorm aan van luchtaanvallen en gewapende confrontaties

tussen opstandelingen en Afghaanse veiligheidsdiensten.

Uit dezelfde informatie blijkt eveneens dat het geweldsniveau en de impact van het conflict in de

provincie Parwan regionaal erg verschillend zijn. Zo blijkt dat er uit uw district Surkhi Parsa nauwelijks

berichtgeving komt over veiligheidsincidenten.

De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien hogervermelde

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er

voor burgers in het district Surkhi Parsa in de provincie Parwan 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 uit uw regio 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.
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C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. in wat zich voordoet als het enige middel voert verzoeker de schending aan van artikel 3 van het

EVRM, van de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet en van de motiveringsplicht “zoals

vervat in artt. 2-3 Wet 29 juli 1991”.

2.2. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt de asielaanvraag van verzoekende partij in

hetgeen volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel

48/3, en vervolgens in het kader van artikel 48/4.

De Raad dient daarbij een arrest te vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft aan om welke

redenen verzoekende partij al dan niet voldoet aan de criteria zoals bepaald in artikelen 48/3 en 48/4

van de Vreemdelingenwet. Gelet op het devolutieve karakter van onderhavig beroep, dient hij daarbij

niet noodzakelijk in te gaan op alle aangevoerde argumenten.

2.3. Uit de artikelen 48/6 en 48/7 van de Vreemdelingenwet die de omzetting betreffen van artikel 4, §§

4 en 5, van de richtlijn 2011/95/EU en bijgevolg in het licht van artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU

dienen gelezen te worden, volgt dat het in de eerste plaats aan de asielzoeker toekomt om de nodige

relevante elementen te verschaffen om over te kunnen gaan tot een onderzoek van zijn aanvraag. De

bevoegde overheid, in dit geval de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, heeft

tot taak de relevante elementen van de asielaanvraag te onderzoeken en te beoordelen in

samenwerking met de verzoeker. De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet

plaatsvinden op individuele basis en hierbij moet onder meer rekening worden gehouden met alle

relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing inzake

het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die gelden

in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. Twijfels over bepaalde aspecten

van een relaas ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een

reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het

moet in deze evenwel gaan om die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen

rechtvaardigen.

2.4. In navolging van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen kan de Raad

geen geloof hechten aan verzoekers asielrelaas. Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen stelde dan ook terecht het volgende vast:

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

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

Conventie van Genève niet kan worden toegekend. U heeft immers onvoldoende aannemelijk gemaakt

dat er in hoofde van uw persoon een gegronde vrees kan worden vermoed voor vervolging omwille van

uw nationaliteit, etnie, religie, politieke overtuiging of het behoren tot een welbepaalde sociale groep.

Het CGVS kan namelijk geen geloof hechten aan de door u aangehaalde feiten. Wat betreft de

asielmotieven die u heeft ingeroepen, met name uw vrees voor de taliban, dient te worden opgemerkt

dat u deze vrees allesbehalve geloofwaardig heeft gemaakt. Uw asielrelaas bevat namelijk verschillende

tegenstrijdigheden en inconsistenties die de geloofwaardigheid van uw problemen volledig

ondergraven.

Vooreerst heeft u tijdens uw eerste gehoor bij Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) geen enkele melding

gemaakt van uw werkzaamheden als automechanieker. U vermeldde enkel dat u werkzaam was als

landbouwer (verklaring DVZ, vraag 12, p. 5). Als u gevraagd werd naar waarom u geen melding had

gemaakt van uw beroep, antwoordde u dat uw beroep in Afghanistan niet gezien werd als een beroep,

aangezien u er geen familie mee onderhield. Aangezien u beweerde 3 jaar lang dagelijks als

automechanieker te hebben gewerkt op twee verschillende plaatsen en u het geld dat u verdiende aan

uw moeder gaf, is deze verklaring alles behalve verschonend (CGVS, pp. 3, 25). Ook verklaarde u in de

vragenlijst van DVZ dat u uw hele leven in het dorp Dare Turkman heeft gewoond (verklaring DVZ,

vraag 10, p. 4). En ook tijdens het gehoor op het CGVS verklaarde u eerst dat u uw hele leven in dat
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huis in Dare Turkman heeft gewoond (CGVS, p. 6). Later verklaarde u plots dat u 8 maanden voor

uw vertrek verhuisde naar Lolinch en dat u daar een kamer huurde (CGVS, pp. 14, 17). Geconfronteerd

met deze tegenstrijdigheid antwoordde u enkel dat het dezelfde regio was en dat u het niet ziet als

ergens anders wonen (CGVS, pp. 17-18). Dit is opnieuw een verklaring die niet kan overtuigen.

Tevens heeft u tijdens uw eerste gehoor bij DVZ geen enkele melding gemaakt van de persoonlijke

bedreiging door de taliban. U heeft niets verteld over het bezoek van de taliban aan uw winkel, over uw

winkel die in brand is gestoken en u heeft eveneens niets gezegd over het bezoek van de taliban aan

uw woning in Lolinch. Zelfs nadat u expliciet de vraag werd gesteld of u zelf in aanraking met de taliban

bent gekomen, antwoordde u dat u er geen contact mee hebt gehad en dat de taliban enkel met de

ouderen van het dorp kwamen spreken (vragenlijst DVZ, vraag 5). Aan het begin van uw gehoor op het

CGVS haalde u aan dat er verschillende zaken waren waar u geen melding van had gemaakt tijdens uw

gehoor bij DVZ. U kreeg opnieuw de kans om te vertellen wat u eerst niet gezegd had, en ook hier

maakte u geen melding van uw zaak die in brand was gestoken (CGVS, p. 3). Uw verklaringen over

waarom u hier niets over gezegd had bij DVZ, kunnen al evenmin overtuigen. Iemand had u gezegd om

niet te praten over bloed en doden en enkel de algemene dreiging van de taliban te vermelden

(CGVS, pp. 3, 20). Aangezien u er reeds bij DVZ op gewezen werd om niet te geloven wat andere

mensen u vertellen, kunnen deze verklaringen onmogelijk als verschoningsgrond worden beschouwd

(vragenlijst DVZ).

Voorts legde u nog verschillende tegenstrijdige verklaringen af over de verplaatsingen die u maakte voor

uw werk. Zo werd u eerst gevraagd of u ooit uw eigen district had verlaten en andere districten of

provincies in het land had bezocht (CGVS, p. 13). U verklaarde enkel dat u wel eens in Behsud district

was geweest. Later verklaarde u dan weer dat u regelmatig naar Siagerd district ging voor uw werk

(CGVS, pp. 13, 18). Tevens verklaarde u eerst dat u nooit problemen had als u rondreed in uw district of

onderweg naar andere districten, enkel dat de weg was in zeer slechte staat was (CGVS, p. 13). Later

verklaarde u dan weer dat het heel moeilijk was om te reizen door de Ghorband vallei en dat alle auto’s

onderzocht werden en mensen door de taliban op straat werden neergeschoten (CGVS, p. 15).

Daarnaast verklaarde u dat uzelf elke dag een uur heen en een uur terug onderweg was naar uw werk

in Siagerd. Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheden verklaarde u enkel dat ze jullie met rust lieten

omdat uw baas mensen kenden (CGVS, pp. 16-17). Aangezien uw tegenstrijdige en onlogische

verklaringen aflegde over uw woon- en werkplaatsen en over de omstandigheden op de wegen, kan er

maar weinig geloof gehecht worden aan uw beweerde tewerkstelling als automechanieker in Siagerd en

Lolinch. Er kan dus ook geen geloof gehecht worden aan de bedreiging door de taliban als gevolg van

de lift die u aan de twee arbaki’s zou gegeven hebben van Siagerd naar Lolinch.

U maakte ook allerminst duidelijk waarom de taliban u zouden hebben geviseerd. Noch u, noch uw

familie hebben ooit problemen gekend met de taliban of een andere groepering actief in de regio

(CGVS, p. 15). Uit uw relaas bleek niet dat u ooit iets deed dat tegen de taliban gericht was. Ook na uw

vertrek zijn de taliban u geen enkele keer komen zoeken. Uw ouders hebben nooit iets van de taliban

vernomen en ook uw vriend met een eigen zaak bij u in de buurt is nooit gecontacteerd geweest door de

taliban (CGVS, p. 24). Het is zeer opmerkelijk dat de taliban u eerder dusdanig zouden hebben

geviseerd maar dat zij sinds uw vertrek, nu al twee jaar jaar geleden, blijkbaar nog steeds niet de moeite

hebben gedaan om u op te sporen. Bovendien kon u maar zeer weinig vertellen over de lokale taliban.

U wist niet wie de lokale leiders van de taliban zijn, noch kende u mensen die bij de taliban zitten. Ook

over hun activiteiten kon u slechts in vage bewoordingen antwoorden dat u hoorde dat ze hazara doden

en hun benoemen als spionnen voor de overheid (CGVS, p. 15).

Tenslotte verklaarde u in de maand aqrab 1394 (tussen 23 oktober en 22 november 2015) (CGVS, pp.

24-25) te zijn vertrokken uit Afghanistan. U verklaarde 32 dagen te hebben gereisd tot u in België was,

waar u op 1 januari 2016 bent aangekomen. Uw vingerafdrukken werden reeds op 3 oktober in

Griekenland genomen, wat er op wijst dat u reeds voor oktober Afghanistan moet hebben verlaten en u

het land dus al uit moest zijn op het moment dat de taliban u zouden zijn komen zoeken.

Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheden, verklaarde u tenslotte dat u twee maanden in Duitsland

verbleef voor uw aankomst in België, iets wat u eerder voor de asielinstanties verborgen had gehouden

(CGVS, p. 25). Rekening houdend met de vaststelling dat u twee maanden in Duitsland verbleef en toch

besloot om hier geen asiel aan te vragen, dienen ernstige vragen te worden gesteld betreffende uw

nood aan bescherming. (…)”.

Deze motieven vinden steun in het dossier, zijn pertinent en terecht en worden door de Raad

overgenomen.
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Verzoeker brengt in zijn verzoekschrift geen valabele elementen bij die de desbetreffende vaststellingen

afdoende weerleggen of er een aannemelijke verklaring voor geven. Hij beperkt zich immers louter tot

de stelling dat hij een Hazara is en de verwijzing naar algemene informatie waaruit blijkt dat Hazara

ernstige discriminatie ondergaan en vaak gedood worden door de taliban.

Aangaande het door hem opgeworpen risicoprofiel van Hazara, dient vastgesteld dat verzoeker in

onderhavig verzoekschrift uit het oog verliest dat in de UNHCR Eligibility Guidelines van 19 april 2016

waarnaar hij zelf verwijst, tevens wordt gesteld dat dient te worden gekeken naar de individuele

omstandigheden van het geval (“Depending on the circumstances of the case”), hetgeen een in

concreto-beoordeling noodzakelijk maakt. Verzoeker maakt dergelijke individuele omstandigheden

echter niet aannemelijk (zie supra), noch toont hij aan dat er in Afghanistan een gegronde vrees voor

vervolging of een reëel risico op ernstige schade zou bestaan louter omdat men een Hazara zou zijn.

De door verzoeker bijgebrachte algemene informatie vermag aan de voormelde vaststellingen geen

afbreuk te doen. Deze informatie is van louter algemene aard en heeft geen betrekking op zijn persoon.

Bijgevolg volstaat deze informatie niet om aan te tonen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van

herkomst daadwerkelijk dreigt te worden geviseerd of vervolgd. Verzoeker dient de aangevoerde vrees

voor vervolging en het reële risico op ernstige schade in concreto aan te tonen en blijft hier, gelet op het

voorgaande, in gebreke.

Dergelijk algemeen en niet of weinig ernstig verweer vanwege verzoeker is niet dienstig om de

gedetailleerde en pertinente motieven van de bestreden beslissing, die draagkrachtig zijn, steun vinden

in het administratief dossier en betrekking hebben op de kern van zijn asielrelaas, te ontkrachten. Een

ongeloofwaardig asielrelaas kan geen aanleiding geven tot het in aanmerking nemen van een gegronde

vrees voor vervolging in vluchtelingrechtelijke zin, noch van een reëel risico op ernstige schade in de zin

van de subsidiaire bescherming.

2.5. Gelet op het voorgaande dient vastgesteld dat verzoekers asielrelaas niet voldoet aan de

cumulatieve voorwaarden van artikel 48/6, tweede lid van de Vreemdelingenwet.

2.6. Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde

vrees voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals bepaald in

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.7. In zoverre verzoeker zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op zijn

asielmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen dienaangaande. Hij

toont ingevolge deze vaststellingen niet aan dat hij in aanmerking komt voor de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus op basis van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.

2.8. 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 2006 (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).

Met betrekking tot artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet wordt in de bestreden beslissing terecht

gesteld als volgt:

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

COI Focus Afghanistan: Security Situation in Parwan province van 12 mei 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 Parwan behoort tot de centrale regio van Afghanistan. Uit de

beschikbare informatie blijkt dat de veiligheidssituatie in de provincie Parwan grotendeels bepaald wordt

door militaire operaties van de opstandelingen en de antiterreuroperaties van de Afghaanse

veiligheidsdiensten. Het merendeel van de gewelddaden die er plaatsvinden zijn dan ook voornamelijk

doelgericht van aard waarbij overwegend de Afghaanse veiligheidsdiensten geviseerd worden. Het
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geweld neemt er hoofdzakelijk de vorm aan van luchtaanvallen en gewapende confrontaties

tussen opstandelingen en Afghaanse veiligheidsdiensten.

Uit dezelfde informatie blijkt eveneens dat het geweldsniveau en de impact van het conflict in de

provincie Parwan regionaal erg verschillend zijn. Zo blijkt dat er uit uw district Surkhi Parsa nauwelijks

berichtgeving komt over veiligheidsincidenten.

De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien hogervermelde

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er

voor burgers in het district Surkhi Parsa in de provincie Parwan 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 uit uw regio 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. ”

Er dient te worden opgemerkt dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen het

EASO “Country of Origin Information Report: Afghanistan Security Situation” van december 2017 per

aanvullende nota van 12 januari 2018 (rechtsplegingsdossier, stuk 9) bijbrengt, waarin deze informatie

genoegzaam bevestigd wordt.

Daar verzoeker geen concrete elementen aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de evaluatie

van de veiligheidssituatie in de provincie Parwan en het district district Surkhi Parsa gemaakt door de

commissaris-generaal, wordt diens analyse door de Raad overgenomen en tot de zijne gemaakt.

De Raad merkt op dat de analyse van de veiligheidssituatie in de provincie Parwan als een geheel moet

worden gelezen en dat deze feiten samen gelezen moeten worden met diverse andere, objectieve

elementen 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 verzoeker louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt blootgesteld

te worden aan een ernstige bedreiging van het leven of de persoon zoals bedoeld door artikel 48/4, § 2,

c) van de Vreemdelingenwet.

Verzoeker brengt geen informatie bij die zou kunnen leiden tot een andere oordeelsvorming.

2.9. Voorts dient te worden vastgesteld dat verzoekende partij geen andere concrete persoonlijke

kenmerken en omstandigheden aantoont waaruit blijkt dat hij een reëel risico op ernstige schade loopt in

de zin van artikel 48/4, §2, a, b en c van de Vreemdelingenwet.

2.10. Betreffende de verwijzing van verzoekende partij naar artikel 3 van het EVRM, wijst de Raad erop

dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal in deze beperkt is tot het onderzoek naar de nood

aan internationale bescherming in de zin van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.11. Gelet op het voormelde toont verzoeker niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar het district Surkhi Parsa in de provincie Parwan

een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig januari tweeduizend achttien

door:

mevr. C. DIGNEF, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME C. DIGNEF


