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nr. 206 105 van 27 juni 2018

in de zaak RvV X / VIII

In zake: 1. X

2. X

3. X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. SAKHI MIR-BAZ

Broustinlaan 88/1

1083 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X en X, die verklaren van Afghaanse nationaliteit te zijn, op

5 maart 2018 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 30 en 31 januari 2018.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de administratieve dossiers.

Gelet op de beschikking van 2 mei 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30 mei 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS.

Gehoord de opmerkingen van de derde verzoekende partij en haar advocaat A. SAKHI MIR-BAZ, die

tevens de eerste en de tweede verzoekende partij vertegenwoordigt, en van attaché J. VERSTRAETEN,

die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De eerste verzoekende partij, de heer M., A. J., verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en

geboren te zijn op 2 maart 1982.

De eerste verzoekende partij verklaart het Rijk voor het eerst samen met de tweede en derde verzoekende

partij te zijn binnengekomen op 23 oktober 2015, maar enkele dagen later naar Afghanistan te zijn

teruggekeerd. De eerste verzoekende partij verklaart vervolgens ongeveer twee jaar in Afghanistan te

hebben verbleven en in deze periode zo’n acht à negen keer over en weer te zijn gereisd naar België. Zij
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verklaart het Rijk de laatste keer te zijn binnengekomen op 30 mei 2017 en dient op 14 juli 2017 een

verzoek om internationale bescherming in.

Op 18 januari 2018 wordt de eerste verzoekende partij op het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen gehoord.

Op 30 januari 2018 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing

waarbij zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus wordt geweigerd.

Dit is de eerste bestreden beslissing, die luidt als volgt:

“(…)

A. Feitenrelaas

U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn van Mirzayan (district Surkh Rod,

provincie Nangarhar). U bent gehuwd met M(…) W(…) (CG: (…) & O.V. (…)). U hebt zes kinderen en een

zevende is op komst.

In 2004 volgde u zes maanden opleiding in een reisagentschap te Jalalabad. Tussen 2005 en 2007 stond

u in voor vluchtreservaties bij Indian Air Lines te Kabul. Van 2007 tot december 2009 werkte u voor

DANATA (Dubai National transport Agency). Na verloop van tijd werkte u in opdracht van DANATA ook

voor de Amerikaanse ambassade en verschillende VN-instellingen. Ook hier stond u in het voor het

reserveren van vliegtuigtickets. In 2008 werd u opgebeld door een lid van de Taliban. Hij eiste dat u uw

activiteiten voor de ‘ongelovigen’ stopzette. In 2009 werd u met dezelfde eis opgebeld. Daarnaast wisten

ze u tijdens dit telefoontje te vertellen dat u met de Amerikaanse ambassade samenwerkte. Ze wilden dat

u iemand van de Taliban in de ambassade binnensmokkelde. U ging hier niet op in. U limiteerde uw

bewegingen maar zette uw werk verder. Hierna benaderden de Taliban uw vader. Ze zetten druk op hem.

U zette uw professionele activiteiten uiteindelijk ook stop. Desalniettemin benaderden de Taliban uw vader

opnieuw. Hij zei hen dat u uw werkzaamheden niet langer uitoefende.

In oktober 2011 startte u uw eigen reiszaak op, samen met een partner. U werd aangesteld als manager.

De Taliban begonnen u opnieuw te bedreigen. De imam van het dorp waar uw vader woonde, leverde

hem een dreigbrief af die van de Taliban kwam. De Taliban waren op de hoogte van het feit dat u een

handelszaak opstartte en eisten dat u hiermee stopte, stond in deze brief. Enkele dagen later ging u naar

Mirzayan. Een paar uren na uw aankomst bij uw vader, werd op de deur geklopt. De mensen aan de deur

eisten dat de deur werd geopend. Uw vader maande u en uw broer aan het huis te ontvluchten. U en uw

broer (M(…), N(…); CG (…) & O.V. (…)) kropen een muur van het huis over en doken onder in het

aanpalende huis van uw oom. U hoorde vervolgens mensen schreeuwen. U overnachtte bij uw oom en

nam de volgende ochtend de auto terug naar Kabul samen met uw broer N(…). De rest van uw familie

verhuisde dezelfde dag naar Mui Mubarak, een dorp niet ver van Mirzayan. Uw vrouw, die tot dan nog in

Mirzayan had gewoond, trok een week later bij u in te Kabul.

Op de 4de of de 5de van de maand februari 2015 werd in uw reisbureau een nieuwe dreigbrief van de

Taliban gevonden. U verhuisde uw kantoor naar een andere locatie in Kabul en besloot om het land te

ontvluchten, waarop u begon met alle reisdocumenten te voorzien. U benaderde de Franse ambassade

waarmee u handelscontacten had. Zij leverden u en uw familie visa af. Echter, twee van uw dochters

konden geen visa bekomen waardoor u langer in Afghanistan bleef dan gepland.

In 2014 kreeg u ook problemen met de maffia in Kabul. U maande ene K(…) K(…), die achterstallige

rekeningen bij uw reiskantoor had, aan om deze te betalen. Hij zei u dat hij in dienst stond van M(…), het

hoofd van de maffia in Kabul. Hij wist u eveneens te vertellen dat hij alles over u wist, tot aan uw financieel

vermogen toe. Hij eiste dat u een contract tekende waarin stond dat u hem geld verschuldigd was. U

weigerde. Hij dreigde er mee u te vermoorden of uw broer te ontvoeren. In de maand augustus werd uw

broer N(…) aan zijn school benaderd door twee vreemde mannen. Hij riep de hulp in van zijn directeur.

In de maand september van 2015 werd in jullie huis te Kabul ingebroken. Twee à drie dagen na deze

inbraak, kreeg u thuis een derde dreigbrief van de Taliban. Opnieuw bedreigden ze u met uw leven. Op

17 oktober 2015, twee à drie weken na de laatste dreigbrief, verliet u Afghanistan, samen met uw broer,

uw vrouw en vier van uw kinderen. Twee kinderen bleven achter bij uw ouders in Mui Mubarak.
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Na uw aankomst in België belde uw vader u op met de melding dat één van uw dochters u miste en

ziek was. U lichtte uw vrouw hier niet over in, gezien ze zich anders psychologisch nog slechter zou gaan

voelen, en keerde enkele dagen na uw aankomst in België terug naar Afghanistan. Uw vrouw en uw broer

vroegen ondertussen, op 23 oktober 2015, asiel aan. Op 28 december 2016 nam het CGVS een beslissing

tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus voor uw

vrouw en uw broer. Er kon namelijk geen geloof gehecht worden aan de problemen die ze zouden gehad

hebben met de Taliban of de maffia. Verder was het CGVS van mening dat ze in Kabul over een

volwaardig intern vluchtalternatief beschikten. In haar arrest van 4 mei 2017 bevestigde de RvV deze

beslissing. Uw vrouw en broer dienden hiertegen geen cassatieberoep in.

Uzelf reisde in twee jaar tijd acht of negen keer terug naar Afghanistan voor uw werk en om te proberen

uw twee dochters naar België te krijgen. U vroeg uiteindelijk in België asiel aan op 14 juli 2017. Op

diezelfde dag dienden uw vrouw en uw broer een tweede asielaanvraag in.

De dag voor uw laatste reis naar België wou u geld afhalen aan de bank, toen u iemand in uw

achteruitkijkspiegel zag die naderbij kwam. U reed weg en kwam er met de schrik van af.

Een partner van u waarmee u een tankstation bezat, genaamd S(…) H(…), werd daarnaast iets meer dan

een jaar geleden door mensen op een motorfiets doodgeschoten. U hoorde dat ook hij door M(…) zou

zijn bedreigd geweest.

Tot twee keer toe had u ook problemen met de Taliban op de weg van Kabul naar Jalalabad. Eén keer

werd u tegengehouden en vroegen ze naar uw identiteit. U ontsnapte door weg te rijden. Een tweede

keer, ergens in 2015, werd uw auto beschoten. Ook toen kon u ontsnappen.

U verklaart niet terug te kunnen naar Afghanistan, waar u vreest dat de Taliban of de maffia u zullen

vermoorden.

Ter staving van jullie asielaanvraag leggen u, uw vrouw en uw broer volgende documenten neer:

paspoorten van uzelf, uw vrouw, uw vier kinderen in België, uw broer en kopieën van de paspoorten van

uw ouders, kopieën van de taskara’s en paspoorten van uw twee dochters in Afghanistan, een bewijs voor

hun visumaanvraag, uw eigen taskara, een Engelse vertaling van uw taskara, uw Afghaans rijbewijs, tal

van documenten omtrent het werk dat u deed vooraleer u eigenaar werd van een reisbureau (foto’s,

contracten, certificaten, badges en aanbevelingsbrieven), tal van documenten in verband met het

reisbureau dat u bezat, een document van Fedasil, een document van een psycholoog, drie dreigbrieven

van de Taliban, een kopie van het paspoort en drie foto’s van de overleden S(…) H(…).

B. Motivering

Er dient te worden opgemerkt dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat u

een persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie heeft of een reëel

risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming loopt.

Het Commissariaat-Generaal (CGVS) kan namelijk geen geloof hechten aan de door u beweerde

problemen met de Taliban en de maffia. Vooreerst dient te worden gewezen op het feit dat uw broer en

uw vrouw hetzelfde asielrelaas al tijdens hun eerste aanvraag brachten (zie administratief dossier). Het

CGVS achtte dit relaas ongeloofwaardig. In haar arrest van 4 mei 2017 was de RvV dezelfde mening

toegedaan. Dat u nu hetzelfde asielrelaas brengt, maakt dat ook aan uw verklaringen geen geloof kan

worden gehecht.

Tal van zaken bevestigen dat u en uw familie zich baseren op een frauduleus asielrelaas. Ten eerste

wijzen uw handelingen niet bepaald op een nood aan bescherming. U verklaart dat u samen met uw vrouw

en broer in België aankwam en dat u enkele dagen na aankomst terug naar Afghanistan vertrok omdat

één van uw dochters ginds zich slecht voelde (CGVS, p.9 & 18). U verklaart dat u sindsdien nog twee jaar

in Afghanistan woonde en ongeveer acht à negen keer naar België terugreisde (CGVS, p.19). Dat u acht

à negen keer in België zou zijn geweest nadat u een eerste keer Afghanistan verliet maar niet eerder asiel

aanvroeg, doet toch sterk vermoeden dat u niet onmiddellijk nood heeft aan internationale bescherming.

Dat u bovendien zo vaak terugreisde naar uw land van herkomst en ondertussen nog de tijd vond om uw

reisbureau in Kabul te beheren, strookt niet bepaald met uw beweerde vrees voor de Taliban en de.

Bovendien verklaart u dat de Taliban u al sinds 2008 zouden bedreigen en dat u in 2015 de beslissing
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nam om het land te ontvluchten (CGVS, p.7 & 9). Dat u zeven jaar zou gewacht hebben om te vluchten,

relativeert de ernst van de door u voorgehouden vrees voor vervolging eveneens in ernstige mate.

Verder stroken de data op de dreigbrieven niet met uw verklaringen. Zo blijkt dat ze werden uitgereikt op

de 11de van de derde maand, de 15de van de vierde maand en de 12de van de twaalfde maand van het

jaar 1436 volgens de Arabische kalender (CGVS, p.20). Dit komt overeen met respectievelijk 2 januari, 5

februari en 26 september 2015. Uw verklaring dat uw vader deze eerste dreigbrief kreeg op 22 of 23

december 2014 valt hiermee in het water (CGVS, p.8 & 14). Verder verklaart u dat u enkele dagen na de

eerste dreigbrief naar uw ouderlijk huis in Surkh Rod reisde en dat daar toen het incident met gewapende

mannen plaatsvond (CGVS, p.8). U verklaart dat de tweede dreigbrief acht à negen maanden na dit

incident zou zijn neergelegd aan uw reisbureau (CGVS, p.16). Ook dit strookt allesbehalve met de data

op de dreigbrieven.

De tegenstrijdige verklaringen die u aflegt, onderstrepen het ongeloofwaardige karakter van uw

asielrelaas. Zo verklaarde u bij de DVZ dat u vijf à zeven procent van uw maandelijkse omzet diende af

te staan aan de maffia (vragenlijst DVZ, vraag 3.5). U vangt uw gehoor bij het CGVS aan door te stellen

dat dit een fout is en dat u verklaarde dat uw bedrijf slechts vijf à zeven procent van de omzet in eigen kas

kon steken (CGVS, p.2). In de vragenlijst staat nochtans letterlijk genoteerd dat u geacht werd om

maandelijks vijf à zeven procent af te staan aan de maffia, waardoor het eerder onwaarschijnlijk lijkt dat u

dit anders zou verklaard hebben (vragenlijst DVZ, vraag 3.5). Verder verklaarde u bij de DVZ dat u uit

angst voor de maffia uw kantoor in Kabul verhuisde (vragenlijst DVZ, vraag 3.5). Tijdens uw gehoor bij

het CGVS gaf u een ander motief aan. Zo verklaart u dat u uw kantoor verhuisde nadat de tweede

dreigbrief van de Taliban was aangekomen (CGVS, p.17). U verklaart bij het CGVS ook dat u een keer

werd beschoten door de Taliban toen u achter het stuur zat (CGVS, p.12 & 13). Ook zou u, een dag voor

uw laatste reis van Afghanistan naar België, door iemand benaderd zijn geweest en hebben moeten

vluchten met de auto (CGVS, p.10). Bevreemdend genoeg, haalt u geen van beide incidenten aan

tijdens uw gehoor bij de DVZ. Dat u het kort moest houden is geen afdoende verklaring (CGVS, p.12).

Dat iemand een keer beschoten en een andere keer achtervolgd zou zijn geweest, lijkt voldoende

essentieel om te vermelden, zelfs indien men zijn verklaringen kort dient te houden.

Tijdens het gehoor van uw broer wordt naar zijn kennis van deze incidenten gepolst. Bevreemdend

genoeg is hij hier zeer slecht van op de hoogte. Wat de beweerde achtervolging betreft, weet hij niet eens

te vertellen waar dit zou gebeurd zijn en spreekt hij van een groep die u zou bedreigd hebben (M(…)

N(…), CGVS II, p.3). U sprak nochtans van één persoon die u benaderde aan de ‘Azizi Bank’ (CGVS,

p.10). Dat u ooit zou beschoten zijn geweest toen u in de auto zat, daar heeft uw broer dan weer nog nooit

van gehoord (M(…) N(…), CGVS II, p.5). Opvallend genoeg haalde hij tijdens zijn eerste gehoor bij het

CGVS wel een incident aan waarbij de Taliban u zouden hebben aangemaand om te stoppen aan de kant

van de weg, waarna u zou besloten hebben door te rijden (M(…) N(…), CGVS I, p.22). Uzelf haalt

inderdaad een tweede incident aan met de Taliban aan de kant van de weg. Echter, u verklaart dan weer

dat u effectief stopte en een conversatie met hen had, vooraleer weg te zijn gevlucht (CGVS, p.12). Men

kan verwachten dat uw broer beter op de hoogte zou zijn van de incidenten die u zou hebben

meegemaakt. U verklaarde verder dat de maffia u onder druk zette door er mee te dreigen uw broer te

ontvoeren (CGVS, p.10). Hierbij dient te worden opgemerkt, dat het weinig aannemelijk is dat u dan zou

besluiten uw broer hier niet over in te lichten (CGVS, p.13 & 14). Uw verklaring dat hij dan een mentale

shock zou gekregen hebben, is daarbij weinig serieus (CGVS, p.13).

Ook de verklaringen van uw familieleden overtuigen allesbehalve. Uw vrouw en uw broer werden in hun

eerste beslissing gewezen op de vaststelling dat het onmogelijk was dat ze drie à vier dagen na de laatste

dreigbrief Afghanistan zouden hebben verlaten, zoals ze beiden hadden verklaard (M(…) N(…), CGVS I,

p.23 & M(…) S(…), CGVS I, p.11). Deze verklaringen strookten namelijk niet met de gegevens in hun

paspoorten. Beiden wijzigen tijdens een tweede gehoor bij het CGVS hun verklaringen door te stellen dat

ze drie à vier weken na deze brief Afghanistan verlieten (M(…) N(…), CGVS II, p.5 & & M(…) S(…), CGVS

II, p.3). Dat men hen vorige keer niet goed zou begrepen hebben, zoals uw broer verklaart, lijkt volledig

uit den boze (M(…) N(…), CGVS II, p.5). Op geen enkel moment werd tijdens hun gehoor namelijk melding

gemaakt van enig communicatieprobleem. Het lijkt er dan ook sterk op dat uw broer en uw vrouw hun

verklaringen wijzigen zodat deze zouden overeenstemmen met de gegevens in hun paspoorten.

Ook wat het beweerde incident in Mirzayan betreft, leggen jullie tegenstrijdige verklaringen af. Zo

verklaarde uw broer vorige keer dat gewapende mannen aan de deur stonden en dat u met hem via het

dak wegvluchtte (M(…) N(…), CGVS I, p.22). Nadat deze mannen waren binnengekomen, zouden uw

ooms zijn komen kijken en vluchtten deze belagers weg (M(…) N(…), CGVS I, p.22). Wanneer ú het
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beweerde incident beschrijft, spreekt u niet van een ontsnapping via het dak, maar zou u over een muur

zijn gekropen (CGVS, p.8 & 15). Gevraagd of uw ooms dan naar uw huis waren gekomen voor hulp, moet

u het antwoord schuldig blijven (CGVS, p.15). Bovendien verklaarden uw broer en uw vrouw tijdens hun

eerste gehoor, dat twee personen het huis binnenkwamen (M(…) N(…), CGVS I, p.22 & M(…) S(…),

CGVS I, p.9). Dat ze nu beiden, net zoals u, verklaren dat er drie personen het huis binnenkwamen,

verhoogt niet bepaald jullie geloofwaardigheid (M(…) N(…), CGVS II, p.3 & M(…) S(…), CGVS II, p.4).

Dergelijke tegenstrijdigheden bevestigen dat er geen enkel geloof kan gehecht worden aan uw problemen

met de Taliban of de maffia. Bijgevolg kan u niet als vluchteling worden erkend.

De neergelegde documenten kunnen bovenstaande appreciatie van het CGVS niet ombuigen. Uw

paspoort en dat van uw familieleden, uw taskara, een vertaling van uw taskara, uw rijbewijs en tal van

documenten in verband met het werk dat u deed, bevestigen uw identiteit, die van uw familie en het werk

dat u deed in Afghanistan. Deze elementen worden echter niet betwist. Dat u een visumaanvraag indiende

voor uw twee dochters in Afghanistan, zoals het document hieromtrent dient aan te tonen, zegt niets over

de reden waarom u in werkelijkheid Afghanistan verliet. Ook de zwangerschap van uw vrouw, zoals

geattesteerd in een document van Fedasil, houdt geen verband met de door u ingeroepen asielmotieven.

Verder dient de aandacht te worden gevestigd op het attest van een psycholoog. Deze stelt dat uw vrouw

last zou hebben van concentratie- en geheugenproblemen als gevolg van een depressie. Het CGVS merkt

op dat frappante ongerijmdheden en tegenstrijdigheden omtrent essentiële elementen in het relaas

bezwaarlijk kunnen worden toegeschreven aan een depressie. Geheugenproblemen bieden bovendien

geen verschoning voor het afleggen van leugenachtige verklaringen. Het neergelegde attest is dan ook

niet van die aard dat het de geloofwaardigheid van uw verklaringen kan herstellen en werpt geen ander

licht op de inschatting van uw asielmotieven. Dat uw vrouw mogelijks geheugenproblemen zou hebben,

kan bovendien niet verklaren waarom uw eigen verklaringen ook niet eenduidig zijn, of geregeld in

tegenstrijd met het relaas van uw broer.

Wat betreft de dreigbrieven die u neerlegt, dient te worden opgemerkt dat dergelijke documenten uw

relaas slechts kunnen staven bij geloofwaardige verklaringen, wat allerminst het geval is gebleken.

Daarenboven moet worden vastgesteld dat uit de objectieve informatie aanwezig in het administratief

dossier (COI Focus “Afghanistan – Corruptie en documentenfraude” van 21 november 2017) blijkt dat in

Afghanistan een hoog niveau van corruptie heerst en dat zowat alle documenten kunnen en worden

nagemaakt. Dit geldt zowel voor documenten die van de overheid uitgaan als documenten die uitgaan

van andere personen of instituten dan de staat. Bijgevolg is de bewijswaarde van dergelijke documenten

bijzonder relatief en volstaan zij op zich niet om de eerder vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw

relaas te herstellen.

Ook de foto’s die van ene S(…) H(…) zouden zijn, tot slot, weten bovenstaande beslissing niet om te

buigen. Deze foto’s tonen op geen enkele manier aan dat de man op de foto uw collega zou zijn geweest,

noch is af te leiden op welke manier hij zou gestorven zijn.

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 voorkomende 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
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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 uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Afghanistan, dient in casu de

veiligheidssituatie in de stad Kabul te worden beoordeeld.

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

EASO COI report Afghanistan: Security Situation van december 2017) blijkt dat nationale en internationale

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

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

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

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

diplomatieke compounds, en internationale en nationale veiligheidsdiensten, verschilt de

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

Het gros van het geweld dat in de hoofdstad plaatsvindt, kan toegeschreven worden aan de AGE’s die in

de stad actief zijn en er complexe aanslagen plegen. De terreuraanslagen die zij in de onderzochte

periode pleegden, kaderen binnen het patroon dat zich de laatste jaren gevestigd heeft in de stad Kabul,

met name gecoördineerde en complexe aanslagen die gericht zijn tegen “high profile” doelwitten waarbij

de internationale aanwezigheid en Afghaanse autoriteiten worden geviseerd. Het geweld in de stad

is voornamelijk gericht tegen Afghan National Security Forces (ANSF), overheidsmedewerkers, en

buitenlandse (diplomatieke) aanwezigheid. Hoewel veel van deze aanslagen gebeuren zonder rekening

te houden met mogelijk collateral damage onder burgers,is het duidelijk dat Afghaanse burgers niet het

voornaamste doelwit zijn van de opstandelingen in Kabul. Wel heeft IS sinds 2016 enkele grootschalige

aanslagen gepleegd, waarbij de sjiitische minderheid in de stad geviseerd werd. Willekeurige aanslagen

met veel burgerdoden maar zonder aanwijsbaar doelwit komen niet voor in de stad. Dit patroon houdt nog

steeds stand. De impact van de beschreven aanslagen is verder niet van dien aard dat het inwoners van

de stad dwingt hun woonplaats te verlaten. Bovendien blijkt de stad een toevluchtsoord te zijn voor burgers

die het geweld in andere districten en provincies ontvluchten.

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

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

ononderbroken gevechten. De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is

gezien hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de

conclusie gekomen dat er voor burgers in de hoofdstad Kabul actueel geen reëel risico bestaat om het

slachtoffer te worden van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig

geweld in het kader van een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers in de hoofdstad Kabul aldus

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

geen informatie aan waaruit het tegendeel zou blijken.
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In zoverre uw advocaat aanvoert dat u persoonlijk een hoger risico loopt om getroffen te worden door

het willekeurig geweld te Kabul en hierbij verwijst naar het feit dat u bemiddeld bent en aldus een doelwit

bent van bepaalde groeperingen (CGVS, p.23), dient opgemerkt te worden dat dit element betrekking

heeft op een omstandigheid dat verband houdt met de criteria van de vluchtelingendefinitie of de

beoordeling van het reëel risico in de zin van artikel 48/4, § 2 sub a) en b) van de Vreemdelingenwet. Het

gegeven dat u welgesteld bent en daarom door de Taliban en de maffia zou zijn geviseerd, maakt reeds

het voorwerp uit van een onderzoek van uw nood aan internationale bescherming (supra). Elementen die

aan bod komen in het kader van een beoordeling van de vervolgingsvrees of het reëel risico komen

bovendien niet in aanmerking als persoonlijke omstandigheden die het reëel risico blootgesteld te worden

aan een ernstige bedreiging van uw leven of uw persoon zoals bedoeld door artikel 48/4, § 2, c) van de

vreemdelingenwet kunnen verhogen.

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.”.

1.2. De tweede verzoekende partij, mevrouw M., A. J., verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en

geboren te zijn op 23 augustus 1982.

De tweede verzoekende partij verklaart het Rijk te zijn binnengekomen op 22 oktober 2015 en dient op

23 oktober 2015 een eerste verzoek om internationale bescherming in.

Op 8 december 2016 wordt de tweede verzoekende partij op het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen gehoord.

Op 28 december 2016 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een

beslissing waarbij zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus wordt geweigerd

omdat hij geen geloof hecht aan de problemen die de tweede verzoekende partij en haar schoonbroer

zouden hebben gehad met de taliban of de maffia en van oordeel is dat zij over een intern vluchtalternatief

beschikken in Kaboel. In zijn arrest met nummer X van 4 mei 2017 bevestigt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen deze beslissing.

Op 14 juli 2017 dient de tweede verzoekende partij een tweede verzoek om internationale bescherming

in.

Op 18 januari 2018 wordt de tweede verzoekende partij op het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen gehoord.

Op 31 januari 2018 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen opnieuw een

beslissing waarbij zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus wordt geweigerd.

Dit is de tweede bestreden beslissing, die luidt als volgt:

“(…)

A. Feitenrelaas

U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn van Merzayan (district Surkh Rod,

provincie Nangarhar). U bent gehuwd met A(…) M(…) ((…)), hebt zes kinderen en bent in verwachting

van een zevende.

Uw man was directeur bij het reisbureau Atlantic Travel Tours in Kabul. Hij werd meerdere keren

telefonisch bedreigd door de Taliban. Zij vroegen hem om iemand mee te nemen naar een ambassade.

Toen uw echtgenoot op de weg van Kabul naar Jalalabad aan het rijden was, zag hij de Taliban langs de

weg staan. Op een dag ontving uw echtgenoot een dreigbrief van de Taliban via de mullah van uw dorp.

In deze brief stond te lezen dat uw echtgenoot iets moest doen en dat hij 2 lakh (200.000) dollar moest

betalen. Enkele dagen later kwamen de Taliban naar uw huis in Merzayan. Uw schoonvader zei hen dat

zijn zonen niet thuis waren. U verhuisde hierop met uw echtgenoot, uw kinderen en uw schoonbroer N(…)

M(…) (CGVS (…), o.v. (…)) naar Kabul.
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U verbleef 5 à 6 maanden in een woning in Arzan Qimat, Kabul-stad, samen met uw echtgenoot, uw

kinderen en uw schoonbroer. Op een dag kwamen er mannen naar de school van uw schoonbroer, die

hem vroegen om mee te gaan. Uw schoonbroer ging de directeur waarschuwen. De mannen waren

verdwenen toen uw schoonbroer buiten kwam. Toen u op een avond bij familie was, werd er ingebroken

in uw woning in Kabul. De politie kwam ter plaatse. Drie à vier weken na deze inbraak ontving u een derde

brief van de Taliban. Na de ontvangst van deze brief verliet u Afghanistan.

U verliet Afghanistan samen met uw echtgenoot A(…)M(…) (CGVS (…), o.v. (…)), vier van uw zes

kinderen en uw schoonbroer. U vloog met een paspoort en Frans visum van Kabul naar Parijs en reisde

vervolgens door naar België. U bleef 3 à 4 dagen bij uw neef in Luik en vroeg op 23 oktober 2015

samen met uw schoonbroer asiel aan. Nadat u en uw schoonbroer asiel aanvroegen, keerde uw

echtgenoot terug naar Afghanistan. Zes à zeven maanden voor het gehoor op het CGVS werd de

zakenpartner van uw echtgenoot vermoord.

Om uw asielaanvraag te ondersteunen baseerde u zich op de documenten die werden voorgelegd door

uw schoonbroer H(…) M(…), met name: een identiteitsdocument (taskara) van uw schoonbroer,

negen professionele documenten van uw echtgenoot (twee origineel, zeven kopie), het diploma van uw

echtgenoot, negen foto’s, drie brieven van de Taliban en het paspoort van uw echtgenoot. Na het gehoor

op het CGVS van 8 december 2016 bezorgde uw schoonbroer een kopie van vier pagina’s van zijn

paspoort.

Op 28 december 2016 nam het CGVS een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus voor u en uw schoonbroer. Er kon namelijk geen geloof

gehecht worden aan de problemen die u en uw schoonbroer zouden gehad hebben met de Taliban of de

maffia. Daarnaast was het CGVS van mening dat u over een intern vluchtalternatief in Kabul beschikte.

In haar arrest van 4 mei 2017 bevestigde de RvV deze beslissing. U diende hiertegen geen

cassatieberoep in.

Zonder België te hebben verlaten, dienen u en uw schoonbroer op 14 juli 2017 een tweede asielaanvraag

in. Uw echtgenoot dient op dezelfde dag zijn eerste asielaanvraag in. U herhaalt de problemen die u reeds

tijdens uw eerste aanvraag aanhaalde. U verklaart dit keer dat u Afghanistan verliet zo’n drie à vier weken

nadat de derde dreigbrief was aangekomen. Verder heeft u gezondheidsproblemen. Zo zou u lijden aan

geheugenverlies, hartproblemen en heeft u keelpijn.

Ter staving van jullie asielaanvraag leggen u, uw man en uw schoonbroer volgende documenten neer:

paspoorten van uzelf, uw man, uw vier kinderen in België, uw schoonbroer en kopieën van de paspoorten

van uw schoonouders, kopieën van de taskara’s en paspoorten van uw twee dochters in Afghanistan, een

bewijs voor hun visumaanvraag, de taskara van uw man, een Engelse vertaling van zijn taskara, zijn

Afghaans rijbewijs, tal van documenten omtrent het werk dat hij deed vooraleer hij eigenaar werd van een

reisbureau (foto’s, contracten, certificaten, badges en aanbevelingsbrieven), tal van documenten in

verband met het reisbureau dat hij bezat, een document van Fedasil, een document van een psycholoog,

drie dreigbrieven van de Taliban, een kopie van het paspoort en drie foto’s van de overleden S(…) Haidar.

B. Motivering

Er dient te worden opgemerkt dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat u

een persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie heeft of een reëel

risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming loopt.

Met betrekking tot de verklaringen die u aflegt en waarvan kan worden vastgesteld dat deze

betrekking hebben op gebeurtenissen die volledig voortvloeien uit het asielrelaas dat u in het kader van

uw eerste aanvraag hebt uiteengezet, met name de problemen die u, uw man en uw schoonbroer met de

Taliban en de maffia zouden hebben gekend, moet worden beklemtoond dat uw eerste aanvraag door het

CGVS werd afgewezen wegens een fundamenteel gebrek aan geloofwaardigheid. Deze motieven werden

door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, in haar arrest van 4 mei 2017, bevestigd. Het louter

herhalen van uw asielmotieven wijzigt niets aan het eerder vastgestelde fundamenteel gebrek aan

geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Tal van zaken bevestigen opnieuw dat u en uw familie zich baseren op een frauduleus asielrelaas. Deze

werden aangehaald in de beslissing van uw man, dewelke als volgt luidt:
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Ten eerste wijzen uw handelingen niet bepaald op een nood aan bescherming. U verklaart dat u samen

met uw vrouw en broer in België aankwam en dat u enkele dagen na aankomst terug naar Afghanistan

vertrok omdat één van uw dochters ginds zich slecht voelde (CGVS, p.9 & 18). U verklaart dat u sindsdien

nog twee jaar in Afghanistan woonde en ongeveer acht à negen keer naar België terugreisde (CGVS,

p.19). Dat u acht à negen keer in België zou zijn geweest nadat u een eerste keer Afghanistan verliet

maar niet eerder asiel aanvroeg, doet toch sterk vermoeden dat u niet onmiddellijk nood heeft aan

internationale bescherming. Dat u bovendien zo vaak terugreisde naar uw land van herkomst en

ondertussen nog de tijd vond om uw reisbureau in Kabul te beheren, strookt niet bepaald met

uw beweerde vrees voor de Taliban en de. Bovendien verklaart u dat de Taliban u al sinds 2008 zouden

bedreigen en dat u in 2015 de beslissing nam om het land te ontvluchten (CGVS, p.7 & 9). Dat u zeven

jaar zou gewacht hebben om te vluchten, relativeert de ernst van de door u voorgehouden vrees voor

vervolging eveneens in ernstige mate.

Verder stroken de data op de dreigbrieven niet met uw verklaringen. Zo blijkt dat ze werden uitgereikt op

de 11de van de derde maand, de 15de van de vierde maand en de 12de van de twaalfde maand van het

jaar 1436 volgens de Arabische kalender (CGVS, p.20). Dit komt overeen met respectievelijk 2 januari, 5

februari en 26 september 2015. Uw verklaring dat uw vader deze eerste dreigbrief kreeg op 22 of 23

december 2014 valt hiermee in het water (CGVS, p.8 & 14). Verder verklaart u dat u enkele dagen na de

eerste dreigbrief naar uw ouderlijk huis in Surkh Rod reisde en dat daar toen het incident met gewapende

mannen plaatsvond (CGVS, p.8). U verklaart dat de tweede dreigbrief acht à negen maanden na dit

incident zou zijn neergelegd aan uw reisbureau (CGVS, p.16). Ook dit strookt allesbehalve met de data

op de dreigbrieven.

De tegenstrijdige verklaringen die u aflegt, onderstrepen het ongeloofwaardige karakter van uw

asielrelaas. Zo verklaarde u bij de DVZ dat u vijf à zeven procent van uw maandelijkse omzet diende af

te staan aan de maffia (vragenlijst DVZ, vraag 3.5). U vangt uw gehoor bij het CGVS aan door te stellen

dat dit een fout is en dat u verklaarde dat uw bedrijf slechts vijf à zeven procent van de omzet in eigen kas

kon steken (CGVS, p.2). In de vragenlijst staat nochtans letterlijk genoteerd dat u geacht werd om

maandelijks vijf à zeven procent af te staan aan de maffia, waardoor het eerder onwaarschijnlijk lijkt dat u

dit anders zou verklaard hebben (vragenlijst DVZ, vraag 3.5). Verder verklaarde u bij de DVZ dat u uit

angst voor de maffia uw kantoor in Kabul verhuisde (vragenlijst DVZ, vraag 3.5). Tijdens uw gehoor bij

het CGVS gaf u een ander motief aan. Zo verklaart u dat u uw kantoor verhuisde nadat de tweede

dreigbrief van de Taliban was aangekomen (CGVS, p.17). U verklaart bij het CGVS ook dat u een keer

werd beschoten door de Taliban toen u achter het stuur zat (CGVS, p.12 & 13). Ook zou u, een dag voor

uw laatste reis van Afghanistan naar België, door iemand benaderd zijn geweest en hebben moeten

vluchten met de auto (CGVS, p.10). Bevreemdend genoeg, haalt u geen van beide incidenten aan

tijdens uw gehoor bij de DVZ. Dat u het kort moest houden is geen afdoende verklaring (CGVS, p.12).

Dat iemand een keer beschoten en een andere keer achtervolgd zou zijn geweest, lijkt voldoende

essentieel om te vermelden, zelfs indien men zijn verklaringen kort dient te houden.

Tijdens het gehoor van uw broer wordt naar zijn kennis van deze incidenten gepolst. Bevreemdend

genoeg is hij hier zeer slecht van op de hoogte. Wat de beweerde achtervolging betreft, weet hij niet eens

te vertellen waar dit zou gebeurd zijn en spreekt hij van een groep die u zou bedreigd hebben (M(…)

N(…), CGVS II, p.3). U sprak nochtans van één persoon die u benaderde aan de ‘Azizi Bank’ (CGVS,

p.10). Dat u ooit zou beschoten zijn geweest toen u in de auto zat, daar heeft uw broer dan weer nog nooit

van gehoord (M(…) N(…), CGVS II, p.5). Opvallend genoeg haalde hij tijdens zijn eerste gehoor bij het

CGVS wel een incident aan waarbij de Taliban u zouden hebben aangemaand om te stoppen aan de kant

van de weg, waarna u zou besloten hebben door te rijden (M(…) N(…), CGVS I, p.22). Uzelf haalt

inderdaad een tweede incident aan met de Taliban aan de kant van de weg. Echter, u verklaart dan weer

dat u effectief stopte en een conversatie met hen had, vooraleer weg te zijn gevlucht (CGVS, p.12). Men

kan verwachten dat uw broer beter op de hoogte zou zijn van de incidenten die u zou hebben

meegemaakt. U verklaarde verder dat de maffia u onder druk zette door er mee te dreigen uw broer te

ontvoeren (CGVS, p.10). Hierbij dient te worden opgemerkt, dat het weinig aannemelijk is dat u dan zou

besluiten uw broer hier niet over in te lichten (CGVS, p.13 & 14). Uw verklaring dat hij dan een mentale

shock zou gekregen hebben, is daarbij weinig serieus (CGVS, p.13).

Ook de verklaringen van uw familieleden overtuigen allesbehalve. Uw vrouw en uw broer werden in hun

eerste beslissing gewezen op de vaststelling dat het onmogelijk was dat ze drie à vier dagen na de laatste

dreigbrief Afghanistan zouden hebben verlaten, zoals ze beiden hadden verklaard (M(…) N(…), CGVS I,

p.23 & M(…) S(…), CGVS I, p.11). Deze verklaringen strookten namelijk niet met de gegevens in hun
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paspoorten. Beiden wijzigen tijdens een tweede gehoor bij het CGVS hun verklaringen door te stellen dat

ze drie à vier weken na deze brief Afghanistan verlieten (M(…) N(…), CGVS II, p.5 & & M(…) S(…), CGVS

II, p.3). Dat men hen vorige keer niet goed zou begrepen hebben, zoals uw broer verklaart, lijkt volledig

uit den boze (M(…) N(…), CGVS II, p.5). Op geen enkel moment werd tijdens hun gehoor namelijk melding

gemaakt van enig communicatieprobleem. Het lijkt er dan ook sterk op dat uw broer en uw vrouw hun

verklaringen wijzigen zodat deze zouden overeenstemmen met de gegevens in hun paspoorten.

Ook wat het beweerde incident in Mirzayan betreft, leggen jullie tegenstrijdige verklaringen af. Zo

verklaarde uw broer vorige keer dat gewapende mannen aan de deur stonden en dat u met hem via het

dak wegvluchtte (M(…) N(…), CGVS I, p.22). Nadat deze mannen waren binnengekomen, zouden uw

ooms zijn komen kijken en vluchtten deze belagers weg (M(…) N(…), CGVS I, p.22). Wanneer ú het

beweerde incident beschrijft, spreekt u niet van een ontsnapping via het dak, maar zou u over een muur

zijn gekropen (CGVS, p.8 & 15). Gevraagd of uw ooms dan naar uw huis waren gekomen voor hulp, moet

u het antwoord schuldig blijven (CGVS, p.15). Bovendien verklaarden uw broer en uw vrouw tijdens hun

eerste gehoor, dat twee personen het huis binnenkwamen (M(…) N(…), CGVS I, p.22 & M(…) S(…),

CGVS I, p.9). Dat ze nu beiden, net zoals u, verklaren dat er drie personen het huis binnenkwamen,

verhoogt niet bepaald jullie geloofwaardigheid (M(…) N(…), CGVS II, p.3 & M(…) S(…), CGVS II, p.4).

Dergelijke tegenstrijdigheden bevestigen dat er geen enkel geloof kan gehecht worden aan uw problemen

met de Taliban of de maffia. Bijgevolg kan u niet als vluchteling worden erkend.

De neergelegde documenten kunnen bovenstaande appreciatie van het CGVS niet ombuigen. Uw

paspoort en dat van uw familieleden, uw taskara, een vertaling van uw taskara, uw rijbewijs en tal van

documenten in verband met het werk dat u deed, bevestigen uw identiteit, die van uw familie en het werk

dat u deed in Afghanistan. Deze elementen worden echter niet betwist. Dat u een visumaanvraag indiende

voor uw twee dochters in Afghanistan, zoals het document hieromtrent dient aan te tonen, zegt niets over

de reden waarom u in werkelijkheid Afghanistan verliet. Ook de zwangerschap van uw vrouw, zoals

geattesteerd in een document van Fedasil, houdt geen verband met de door u ingeroepen asielmotieven.

Verder dient de aandacht te worden gevestigd op het attest van een psycholoog. Deze stelt dat uw vrouw

last zou hebben van concentratie- en geheugenproblemen als gevolg van een depressie. Het CGVS merkt

op dat frappante ongerijmdheden en tegenstrijdigheden omtrent essentiële elementen in het relaas

bezwaarlijk kunnen worden toegeschreven aan een depressie. Geheugenproblemen bieden bovendien

geen verschoning voor het afleggen van leugenachtige verklaringen. Het neergelegde attest is dan ook

niet van die aard dat het de geloofwaardigheid van uw verklaringen kan herstellen en werpt geen ander

licht op de inschatting van uw asielmotieven. Dat uw vrouw mogelijks geheugenproblemen zou hebben,

kan bovendien niet verklaren waarom uw eigen verklaringen ook niet eenduidig zijn, of geregeld in

tegenstrijd met het relaas van uw broer.

Wat betreft de dreigbrieven die u neerlegt, dient te worden opgemerkt dat dergelijke documenten uw

relaas slechts kunnen staven bij geloofwaardige verklaringen, wat allerminst het geval is gebleken.

Daarenboven moet worden vastgesteld dat uit de objectieve informatie aanwezig in het administratief

dossier (COI Focus “Afghanistan – Corruptie en documentenfraude” van 21 november 2017) blijkt dat in

Afghanistan een hoog niveau van corruptie heerst en dat zowat alle documenten kunnen en worden

nagemaakt. Dit geldt zowel voor documenten die van de overheid uitgaan als documenten die uitgaan

van andere personen of instituten dan de staat. Bijgevolg is de bewijswaarde van dergelijke documenten

bijzonder relatief en volstaan zij op zich niet om de eerder vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw

relaas te herstellen.

Ook de foto’s die van ene S(…) H(…) zouden zijn, tot slot, weten bovenstaande beslissing niet om te

buigen. Deze foto’s tonen op geen enkele manier aan dat de man op de foto uw collega zou zijn geweest,

noch is af te leiden op welke manier hij zou gestorven zijn.

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 voorkomende 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
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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 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 uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Afghanistan, dient in casu de

veiligheidssituatie in de stad Kabul te worden beoordeeld.

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

EASO COI report Afghanistan: Security Situation van december 2017) blijkt dat nationale en internationale

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

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

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

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

diplomatieke compounds, en internationale en nationale veiligheidsdiensten, verschilt de

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

Het gros van het geweld dat in de hoofdstad plaatsvindt, kan toegeschreven worden aan de AGE’s die in

de stad actief zijn en er complexe aanslagen plegen. De terreuraanslagen die zij in de onderzochte

periode pleegden, kaderen binnen het patroon dat zich de laatste jaren gevestigd heeft in de stad Kabul,

met name gecoördineerde en complexe aanslagen die gericht zijn tegen “high profile” doelwitten waarbij

de internationale aanwezigheid en Afghaanse autoriteiten worden geviseerd. Het geweld in de stad

is voornamelijk gericht tegen Afghan National Security Forces (ANSF), overheidsmedewerkers, en

buitenlandse (diplomatieke) aanwezigheid. Hoewel veel van deze aanslagen gebeuren zonder rekening

te houden met mogelijk collateral damage onder burgers,is het duidelijk dat Afghaanse burgers niet het

voornaamste doelwit zijn van de opstandelingen in Kabul. Wel heeft IS sinds 2016 enkele grootschalige

aanslagen gepleegd, waarbij de sjiitische minderheid in de stad geviseerd werd. Willekeurige aanslagen

met veel burgerdoden maar zonder aanwijsbaar doelwit komen niet voor in de stad. Dit patroon houdt nog

steeds stand. De impact van de beschreven aanslagen is verder niet van dien aard dat het inwoners van
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de stad dwingt hun woonplaats te verlaten. Bovendien blijkt de stad een toevluchtsoord te zijn voor burgers

die het geweld in andere districten en provincies ontvluchten.

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

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

ononderbroken gevechten. De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is

gezien hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de

conclusie gekomen dat er voor burgers in de hoofdstad Kabul actueel geen reëel risico bestaat om het

slachtoffer te worden van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig

geweld in het kader van een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers in de hoofdstad Kabul aldus

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

geen informatie aan waaruit het tegendeel zou blijken.

In zoverre uw advocaat aanvoert dat u persoonlijk een hoger risico loopt om getroffen te worden door

het willekeurig geweld te Kabul en hierbij verwijst naar het feit dat uw familie bemiddeld is en aldus een

doelwit is van bepaalde groeperingen (M(…) A(…) J(…), CGVS, p.23), dient opgemerkt te worden dat dit

element betrekking heeft op een omstandigheid dat verband houdt met de criteria van de

vluchtelingendefinitie of de beoordeling van het reëel risico in de zin van artikel 48/4, § 2 sub a) en b) van

de Vreemdelingenwet. Het gegeven dat uw familie welgesteld is en daarom door de Taliban en de maffia

zou zijn geviseerd, maakt reeds het voorwerp uit van een onderzoek van uw nood aan internationale

bescherming (supra). Elementen die aan bod komen in het kader van een beoordeling van de

vervolgingsvrees of het reëel risico komen bovendien niet in aanmerking als persoonlijke omstandigheden

die het reëel risico blootgesteld te worden aan een ernstige bedreiging van uw leven of uw persoon zoals

bedoeld door artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet kunnen verhogen.

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.”.

1.3. De derde verzoekende partij, de heer M., N., verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en

geboren te zijn op 28 september 1997.

De derde verzoekende partij verklaart het Rijk te zijn binnengekomen op 23 oktober 2015 en dient op

dezelfde dag een eerste verzoek om internationale bescherming in.

Op 8 december 2016 wordt de derde verzoekende partij op het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen gehoord.

Op 27 december 2016 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een

beslissing waarbij zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus wordt geweigerd

omdat hij geen geloof hecht aan de problemen die de derde verzoekende partij en haar schoonzus zouden

hebben gehad met de taliban of de maffia en van oordeel is dat zij over een intern vluchtalternatief

beschikken in Kaboel. In zijn arrest met nummer X van 4 mei 2017 bevestigt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen deze beslissing.

Op 14 juli 2017 dient de derde verzoekende partij een tweede verzoek om internationale bescherming in.

Op 18 januari 2018 wordt de derde verzoekende partij op het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen gehoord.

Op 31 januari 2018 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen opnieuw een

beslissing waarbij zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus wordt geweigerd.

Dit is de derde bestreden beslissing, die luidt als volgt:

“(…)

A. Feitenrelaas
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U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn van Merzayan (district Surkh Rod,

provincie Nangarhar). Uw broer A(…) M(…) (CGVS (…), o.v. (…)), was directeur bij het reisbureau Atlantic

Travel Tours in Kabul. Toen u in de 9e klas zat verbleef u bij uw broer in Kabul. A(…) werd meerdere keren

telefonisch bedreigd door de Taliban. Zij vroegen hem om iemand mee te nemen naar een ambassade

of om hen een bedrag van 200.000 dollar te betalen. Toen uw broer op de weg van Kabul naar Jalalabad

aan het rijden was, zag hij de Taliban langs de weg staan. Op een dag ontving uw broer een dreigbrief

van de Taliban via de mullah van uw dorp. Een maand later kwamen de Taliban naar uw huis in Merzayan.

Uw vader zei hen dat zijn zonen niet thuis waren. U verhuisde hierop met uw broer, zijn echtgenote W(…)

M(…) (CGVS (…)) en hun kinderen naar Kabul.

U verbleef samen met het gezin van uw broer gedurende 6 à 7 maanden in een woning in Arzan Qimat,

Kabul stad. In deze periode ontving uw broer een tweede brief van de Taliban op kantoor. Op een dag

kwamen er mannen naar uw school die u vroegen om mee te gaan. U ging de directeur waarschuwen.

De mannen waren verdwenen toen u buiten kwam. Toen u op een avond bij familie was, werd er

ingebroken in uw woning in Kabul. Twee à drie dagen na deze inbraak ontving u een derde brief van de

Taliban. Drie à vier dagen na de ontvangst van deze brief verliet u Afghanistan.

U verliet Afghanistan samen met uw broer, uw schoonzus en vier van hun kinderen. U vloog met een

paspoort en Frans visum van Kabul naar Parijs en reisde vervolgens door naar België. U verbleef drie à

vier dagen bij uw neef in Luik en vroeg op 23 oktober 2015 samen met uw schoonzus asiel aan. Eén à

twee dagen nadat u en uw schoonzus asiel hebben aangevraagd keerde uw broer terug naar Afghanistan.

Eén à anderhalve maand voor ramadan 2016 werd de zakenpartner van uw broer vermoord.

Ter ondersteuning van uw asielaanvraag legde u de volgende documenten neer: een identiteitsdocument

(taskara), negen professionele documenten van uw broer, het diploma van uw broer, negen foto’s, drie

brieven van de Taliban en het paspoort van uw broer. Na het gehoor op het CGVS van 8 december 2016

bezorgde u een kopie van vier pagina’s van uw paspoort.

Op 28 december 2016 nam het CGVS een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus voor u en uw schoonzus. Er kon namelijk geen geloof

gehecht worden aan de problemen die u en uw schoonzus zouden gehad hebben met de Taliban of de

maffia. Daarnaast was het CGVS van mening dat u over een intern vluchtalternatief in Kabul beschikte.

In haar arrest van 4 mei 2017, bevestigde de RvV deze beslissing. U diende hiertegen geen

cassatieberoep in.

Zonder België te hebben verlaten, dienen u en uw schoonzus op 14 juli 2017 een tweede asielaanvraag

in. Uw broer dient op dezelfde dag zijn eerste asielaanvraag in. U herhaalt de problemen die u reeds

tijdens uw eerste aanvraag aanhaalde. U verklaart dit keer dat u Afghanistan verliet zo’n drie à vier weken

nadat de derde dreigbrief was aangekomen.

Ter staving van jullie asielaanvraag leggen u, uw broer en uw schoonzus volgende documenten neer:

paspoorten van uzelf, uw schoonzus, uw broer, hun vier kinderen in België, kopieën van de taskara’s en

paspoorten van hun twee dochters in Afghanistan, een bewijs voor hun visumaanvraag, kopieën van de

paspoorten van uw ouders, taskara van uw broer, een Engelse vertaling van zijn taskara, zijn Afghaans

rijbewijs, tal van documenten omtrent het werk dat hij deed vooraleer hij eigenaar werd van een reisbureau

(foto’s, contracten, certificaten, badges en aanbevelingsbrieven), tal van documenten in verband met het

reisbureau dat hij bezat, een document van Fedasil, een document van een psycholoog, drie dreigbrieven

van de Taliban, een kopie van het paspoort en drie foto’s van de overleden Shair Haidar.

B. Motivering

Er dient te worden opgemerkt dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat u

een persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie heeft of een reëel

risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming loopt.

Met betrekking tot de verklaringen die u aflegt en waarvan kan worden vastgesteld dat deze

betrekking hebben op gebeurtenissen die volledig voortvloeien uit het asielrelaas dat u in het kader van

uw eerste aanvraag hebt uiteengezet, met name de problemen die u, uw broer en uw schoonzus met de

Taliban en de maffia zouden hebben gekend, moet worden beklemtoond dat uw eerste aanvraag door het

CGVS werd afgewezen wegens een fundamenteel gebrek aan geloofwaardigheid. Deze motieven werden

door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, in haar arrest van 4 mei 2017, bevestigd. Het louter
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herhalen van uw asielmotieven wijzigt niets aan het eerder vastgestelde fundamenteel gebrek aan

geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Tal van zaken bevestigen opnieuw dat u en uw familie zich baseren op een frauduleus asielrelaas. Deze

werden aangehaald in de beslissing van uw broer, dewelke als volgt luidt:

Ten eerste wijzen uw handelingen niet bepaald op een nood aan bescherming. U verklaart dat u samen

met uw vrouw en broer in België aankwam en dat u enkele dagen na aankomst terug naar Afghanistan

vertrok omdat één van uw dochters ginds zich slecht voelde (CGVS, p.9 & 18). U verklaart dat u sindsdien

nog twee jaar in Afghanistan woonde en ongeveer acht à negen keer naar België terugreisde (CGVS,

p.19). Dat u acht à negen keer in België zou zijn geweest nadat u een eerste keer Afghanistan verliet

maar niet eerder asiel aanvroeg, doet toch sterk vermoeden dat u niet onmiddellijk nood heeft aan

internationale bescherming. Dat u bovendien zo vaak terugreisde naar uw land van herkomst en

ondertussen nog de tijd vond om uw reisbureau in Kabul te beheren, strookt niet bepaald met

uw beweerde vrees voor de Taliban en de. Bovendien verklaart u dat de Taliban u al sinds 2008 zouden

bedreigen en dat u in 2015 de beslissing nam om het land te ontvluchten (CGVS, p.7 & 9). Dat u zeven

jaar zou gewacht hebben om te vluchten, relativeert de ernst van de door u voorgehouden vrees voor

vervolging eveneens in ernstige mate.

Verder stroken de data op de dreigbrieven niet met uw verklaringen. Zo blijkt dat ze werden uitgereikt op

de 11de van de derde maand, de 15de van de vierde maand en de 12de van de twaalfde maand van het

jaar 1436 volgens de Arabische kalender (CGVS, p.20). Dit komt overeen met respectievelijk 2 januari, 5

februari en 26 september 2015. Uw verklaring dat uw vader deze eerste dreigbrief kreeg op 22 of 23

december 2014 valt hiermee in het water (CGVS, p.8 & 14). Verder verklaart u dat u enkele dagen na de

eerste dreigbrief naar uw ouderlijk huis in Surkh Rod reisde en dat daar toen het incident met gewapende

mannen plaatsvond (CGVS, p.8). U verklaart dat de tweede dreigbrief acht à negen maanden na dit

incident zou zijn neergelegd aan uw reisbureau (CGVS, p.16). Ook dit strookt allesbehalve met de data

op de dreigbrieven.

De tegenstrijdige verklaringen die u aflegt, onderstrepen het ongeloofwaardige karakter van uw

asielrelaas. Zo verklaarde u bij de DVZ dat u vijf à zeven procent van uw maandelijkse omzet diende af

te staan aan de maffia (vragenlijst DVZ, vraag 3.5). U vangt uw gehoor bij het CGVS aan door te stellen

dat dit een fout is en dat u verklaarde dat uw bedrijf slechts vijf à zeven procent van de omzet in eigen kas

kon steken (CGVS, p.2). In de vragenlijst staat nochtans letterlijk genoteerd dat u geacht werd om

maandelijks vijf à zeven procent af te staan aan de maffia, waardoor het eerder onwaarschijnlijk lijkt dat u

dit anders zou verklaard hebben (vragenlijst DVZ, vraag 3.5). Verder verklaarde u bij de DVZ dat u uit

angst voor de maffia uw kantoor in Kabul verhuisde (vragenlijst DVZ, vraag 3.5). Tijdens uw gehoor bij

het CGVS gaf u een ander motief aan. Zo verklaart u dat u uw kantoor verhuisde nadat de tweede

dreigbrief van de Taliban was aangekomen (CGVS, p.17). U verklaart bij het CGVS ook dat u een keer

werd beschoten door de Taliban toen u achter het stuur zat (CGVS, p.12 & 13). Ook zou u, een dag voor

uw laatste reis van Afghanistan naar België, door iemand benaderd zijn geweest en hebben moeten

vluchten met de auto (CGVS, p.10). Bevreemdend genoeg, haalt u geen van beide incidenten aan

tijdens uw gehoor bij de DVZ. Dat u het kort moest houden is geen afdoende verklaring (CGVS, p.12).

Dat iemand een keer beschoten en een andere keer achtervolgd zou zijn geweest, lijkt voldoende

essentieel om te vermelden, zelfs indien men zijn verklaringen kort dient te houden.

Tijdens het gehoor van uw broer wordt naar zijn kennis van deze incidenten gepolst. Bevreemdend

genoeg is hij hier zeer slecht van op de hoogte. Wat de beweerde achtervolging betreft, weet hij niet eens

te vertellen waar dit zou gebeurd zijn en spreekt hij van een groep die u zou bedreigd hebben (M(…)

N(…), CGVS II, p.3). U sprak nochtans van één persoon die u benaderde aan de ‘Azizi Bank’ (CGVS,

p.10). Dat u ooit zou beschoten zijn geweest toen u in de auto zat, daar heeft uw broer dan weer nog nooit

van gehoord (M(…) N(…), CGVS II, p.5). Opvallend genoeg haalde hij tijdens zijn eerste gehoor bij het

CGVS wel een incident aan waarbij de Taliban u zouden hebben aangemaand om te stoppen aan de kant

van de weg, waarna u zou besloten hebben door te rijden (M(…) N(…), CGVS I, p.22). Uzelf haalt

inderdaad een tweede incident aan met de Taliban aan de kant van de weg. Echter, u verklaart dan weer

dat u effectief stopte en een conversatie met hen had, vooraleer weg te zijn gevlucht (CGVS, p.12). Men

kan verwachten dat uw broer beter op de hoogte zou zijn van de incidenten die u zou hebben

meegemaakt. U verklaarde verder dat de maffia u onder druk zette door er mee te dreigen uw broer te

ontvoeren (CGVS, p.10). Hierbij dient te worden opgemerkt, dat het weinig aannemelijk is dat u dan zou

besluiten uw broer hier niet over in te lichten (CGVS, p.13 & 14). Uw verklaring dat hij dan een mentale

shock zou gekregen hebben, is daarbij weinig serieus (CGVS, p.13).
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Ook de verklaringen van uw familieleden overtuigen allesbehalve. Uw vrouw en uw broer werden in hun

eerste beslissing gewezen op de vaststelling dat het onmogelijk was dat ze drie à vier dagen na de laatste

dreigbrief Afghanistan zouden hebben verlaten, zoals ze beiden hadden verklaard (M(…) N(…), CGVS I,

p.23 & M(…) S(…), CGVS I, p.11). Deze verklaringen strookten namelijk niet met de gegevens in hun

paspoorten. Beiden wijzigen tijdens een tweede gehoor bij het CGVS hun verklaringen door te stellen dat

ze drie à vier weken na deze brief Afghanistan verlieten (M(…) N(…), CGVS II, p.5 & & M(…) S(…), CGVS

II, p.3). Dat men hen vorige keer niet goed zou begrepen hebben, zoals uw broer verklaart, lijkt volledig

uit den boze (M(…) N(…), CGVS II, p.5). Op geen enkel moment werd tijdens hun gehoor namelijk melding

gemaakt van enig communicatieprobleem. Het lijkt er dan ook sterk op dat uw broer en uw vrouw hun

verklaringen wijzigen zodat deze zouden overeenstemmen met de gegevens in hun paspoorten.

Ook wat het beweerde incident in Mirzayan betreft, leggen jullie tegenstrijdige verklaringen af. Zo

verklaarde uw broer vorige keer dat gewapende mannen aan de deur stonden en dat u met hem via het

dak wegvluchtte (M(…) N(…), CGVS I, p.22). Nadat deze mannen waren binnengekomen, zouden uw

ooms zijn komen kijken en vluchtten deze belagers weg (M(…) N(…), CGVS I, p.22). Wanneer ú het

beweerde incident beschrijft, spreekt u niet van een ontsnapping via het dak, maar zou u over een muur

zijn gekropen (CGVS, p.8 & 15). Gevraagd of uw ooms dan naar uw huis waren gekomen voor hulp, moet

u het antwoord schuldig blijven (CGVS, p.15). Bovendien verklaarden uw broer en uw vrouw tijdens hun

eerste gehoor, dat twee personen het huis binnenkwamen (M(…) N(…), CGVS I, p.22 & M(…) S(…),

CGVS I, p.9). Dat ze nu beiden, net zoals u, verklaren dat er drie personen het huis binnenkwamen,

verhoogt niet bepaald jullie geloofwaardigheid (M(…) N(…), CGVS II, p.3 & M(…) S(…), CGVS II, p.4).

Dergelijke tegenstrijdigheden bevestigen dat er geen enkel geloof kan gehecht worden aan uw problemen

met de Taliban of de maffia. Bijgevolg kan u niet als vluchteling worden erkend.

De neergelegde documenten kunnen bovenstaande appreciatie van het CGVS niet ombuigen. Uw

paspoort en dat van uw familieleden, uw taskara, een vertaling van uw taskara, uw rijbewijs en tal van

documenten in verband met het werk dat u deed, bevestigen uw identiteit, die van uw familie en het werk

dat u deed in Afghanistan. Deze elementen worden echter niet betwist. Dat u een visumaanvraag indiende

voor uw twee dochters in Afghanistan, zoals het document hieromtrent dient aan te tonen, zegt niets over

de reden waarom u in werkelijkheid Afghanistan verliet. Ook de zwangerschap van uw vrouw, zoals

geattesteerd in een document van Fedasil, houdt geen verband met de door u ingeroepen asielmotieven.

Verder dient de aandacht te worden gevestigd op het attest van een psycholoog. Deze stelt dat uw vrouw

last zou hebben van concentratie- en geheugenproblemen als gevolg van een depressie. Het CGVS merkt

op dat frappante ongerijmdheden en tegenstrijdigheden omtrent essentiële elementen in het relaas

bezwaarlijk kunnen worden toegeschreven aan een depressie. Geheugenproblemen bieden bovendien

geen verschoning voor het afleggen van leugenachtige verklaringen. Het neergelegde attest is dan ook

niet van die aard dat het de geloofwaardigheid van uw verklaringen kan herstellen en werpt geen ander

licht op de inschatting van uw asielmotieven. Dat uw vrouw mogelijks geheugenproblemen zou hebben,

kan bovendien niet verklaren waarom uw eigen verklaringen ook niet eenduidig zijn, of geregeld in

tegenstrijd met het relaas van uw broer.

Wat betreft de dreigbrieven die u neerlegt, dient te worden opgemerkt dat dergelijke documenten uw

relaas slechts kunnen staven bij geloofwaardige verklaringen, wat allerminst het geval is gebleken.

Daarenboven moet worden vastgesteld dat uit de objectieve informatie aanwezig in het administratief

dossier (COI Focus “Afghanistan – Corruptie en documentenfraude” van 21 november 2017) blijkt dat in

Afghanistan een hoog niveau van corruptie heerst en dat zowat alle documenten kunnen en worden

nagemaakt. Dit geldt zowel voor documenten die van de overheid uitgaan als documenten die uitgaan

van andere personen of instituten dan de staat. Bijgevolg is de bewijswaarde van dergelijke documenten

bijzonder relatief en volstaan zij op zich niet om de eerder vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw

relaas te herstellen.

Ook de foto’s die van ene S(…) H(…) zouden zijn, tot slot, weten bovenstaande beslissing niet om te

buigen. Deze foto’s tonen op geen enkele manier aan dat de man op de foto uw collega zou zijn geweest,

noch is af te leiden op welke manier hij zou gestorven zijn.

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
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land of, in voorkomende 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 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 uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Afghanistan, dient in casu de

veiligheidssituatie in de stad Kabul te worden beoordeeld.

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

EASO COI report Afghanistan: Security Situation van december 2017) blijkt dat nationale en internationale

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

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

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

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

diplomatieke compounds, en internationale en nationale veiligheidsdiensten, verschilt de

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

Het gros van het geweld dat in de hoofdstad plaatsvindt, kan toegeschreven worden aan de AGE’s die in

de stad actief zijn en er complexe aanslagen plegen. De terreuraanslagen die zij in de onderzochte

periode pleegden, kaderen binnen het patroon dat zich de laatste jaren gevestigd heeft in de stad Kabul,

met name gecoördineerde en complexe aanslagen die gericht zijn tegen “high profile” doelwitten waarbij

de internationale aanwezigheid en Afghaanse autoriteiten worden geviseerd. Het geweld in de stad

is voornamelijk gericht tegen Afghan National Security Forces (ANSF), overheidsmedewerkers, en

buitenlandse (diplomatieke) aanwezigheid. Hoewel veel van deze aanslagen gebeuren zonder rekening

te houden met mogelijk collateral damage onder burgers,is het duidelijk dat Afghaanse burgers niet het
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voornaamste doelwit zijn van de opstandelingen in Kabul. Wel heeft IS sinds 2016 enkele grootschalige

aanslagen gepleegd, waarbij de sjiitische minderheid in de stad geviseerd werd. Willekeurige aanslagen

met veel burgerdoden maar zonder aanwijsbaar doelwit komen niet voor in de stad. Dit patroon houdt nog

steeds stand. De impact van de beschreven aanslagen is verder niet van dien aard dat het inwoners van

de stad dwingt hun woonplaats te verlaten. Bovendien blijkt de stad een toevluchtsoord te zijn voor burgers

die het geweld in andere districten en provincies ontvluchten.

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

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

ononderbroken gevechten. De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is

gezien hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de

conclusie gekomen dat er voor burgers in de hoofdstad Kabul actueel geen reëel risico bestaat om het

slachtoffer te worden van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig

geweld in het kader van een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers in de hoofdstad Kabul aldus

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

geen informatie aan waaruit het tegendeel zou blijken.

In zoverre uw advocaat aanvoert dat u persoonlijk een hoger risico loopt om getroffen te worden door

het willekeurig geweld te Kabul en hierbij verwijst naar het feit dat uw familie bemiddeld is en aldus een

doelwit is van bepaalde groeperingen (M(…) A(…) J(…), CGVS, p.23), dient opgemerkt te worden dat dit

element betrekking heeft op een omstandigheid dat verband houdt met de criteria van de

vluchtelingendefinitie of de beoordeling van het reëel risico in de zin van artikel 48/4, § 2 sub a) en b) van

de Vreemdelingenwet. Het gegeven dat uw familie welgesteld is en daarom door de Taliban en de maffia

zou zijn geviseerd, maakt reeds het voorwerp uit van een onderzoek van uw nood aan internationale

bescherming (supra). Elementen die aan bod komen in het kader van een beoordeling van de

vervolgingsvrees of het reëel risico komen bovendien niet in aanmerking als persoonlijke omstandigheden

die het reëel risico blootgesteld te worden aan een ernstige bedreiging van uw leven of uw persoon zoals

bedoeld door artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet kunnen verhogen.

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 een eerste middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van artikel I, A van het

Internationaal Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951

(hierna: het Verdrag van Genève), van artikel 48/3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de

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

Vreemdelingenwet), van de materiële motiveringsplicht, “minstens van de mogelijkheid tot toetsen van de

materiële motivering” juncto het zorgvuldigheidsbeginsel, en van 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) juncto artikel 48/4, § 2,

b) en c) van de Vreemdelingenwet.

In een tweede middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van de materiële

motiveringsplicht, “minstens van de mogelijkheid tot toetsen van de materiële motivering” juncto het

zorgvuldigheidsbeginsel.

In wat zich aandient als een derde middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van artikel

3 van het EVRM juncto artikel 48/4, § 2, b) en c) van de Vreemdelingenwet.

Gelet op de nauwe samenhang tussen de middelen worden ze samen besproken.

2.1.1. De verzoekende partijen lichten hun middelen als volgt toe:

“Artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag (Genève, 1951) definieert het begrip vluchteling:

De vier elementen van deze definitie zijn de volgende:

zich buiten het land van herkomst bevinden;
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een gegronde vrees voor vervolging hebben;

"omwille van ras, religie, nationaliteit, behoren tot een bepaalde sociale groep of politieke overtuiging".

de bescherming van het land van herkomst niet kunnen of niet willen inroepen.

Deze elementen toegepast op verzoeker:

zich buiten het land van herkomst bevinden

Verzoekers bevinden zich hier in België, waar ze hun aanvraag tot asiel hebben ingediend op 14 juli 2017

en 23 oktober 2015.

een gegronde vrees voor vervolging hebben

Weliswaar vereist deze vrees zowel een subjectief als een objectief element, doch vrees volstaat. De

asielzoeker moet aantonen dat het risico voor vervolging bestaat, doch moet niet bewijzen dat de

gevreesde vervolging ook effectief zal plaatsvinden of reeds plaats heeft gehad (Vanheule D.,

Vluchtelingen, Overzicht, Mys & Breesch, Gent, 1999, o.c., 21-22).

Op basis van de verklaringen van verzoeker wordt door verweerster geconcludeerd dat hij geen gegronde

vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie of geen reëel risico op het lijden van

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming heeft kunnen aantonen.

Immers, volgens verweerster zouden de verklaringen van verzoeker niet geloofwaardig zijn. Verzoeker

zou niet aannemelijk gemaakt hebben dat hij omwille van Taliban vervolging vreest.

Verweerster heeft nagelaten om rekening te houden met de profiel van verzoeker, zijnde een rijke persoon

die voor overheid en buitenlandse organisatie gewerkt heeft.

Het is een algemeen bekend feit dat de mensen die voor overheid werken door de taliban vervolgd

worden. Zie op pagina 31 van de nieuwe Guidelines van UNHCR waar het volgende staat:

A.Potential Risk Profiles

Individuals Associated with, or Perceived as Supportive of, the Government and the International

Community, Including the International Military Forces AGEs are reported to systematically target civilians

who are associated with, or who are perceived to be supporting the Afghan Government and the

international community in Afghanistan, including the IMF and international humanitarian and

development actors. 170 As noted above, in 2012 this campaign of systematic targeting intensified, with

UNAMA documenting the deaths of 698 civilians and the wounding of 379 others in incidents of targeted

killings or attempted targeted killings.l 71 The first six months of 2013 saw a further 29 increase in civilian

casualties as a result of such attacks compared to the same period in 2012, with 312 civilians killed and

131 injured. 172 Among the primary targets of such attacks are national and local political leaders,

government officials, teachers and other civil servants, off-duty police officers, tribal elders, religious

leaders, women in the public sphere, civilians accused of spying for pro-government forces, human rights

activists, humanitarian and development workers, construction workers, and persons supporting the

peace process. 173 On 2 May 2012, the Taliban announced that their "Al-Farooq" Spring offensive would

specifically aim to kill civilian targets, including high ranking government officials, Members of Parliament,

High Peace Council members, contractors and "all those people who work against the Mujahideen".

174 As in 2012, the Taliban announcement of its 2013 spring offensive warned that civilians associated

with President Karzai's government or its international allies would be at risk of attack. 17

http://www.refw0rld.0rg/pdfid/51 ffdca34.pdf

Het is eveneens een gekend feit dat de kapitaal krachtige personen een verhoogde risico lopen om

ontvoerd te worden omwille van losgeld.

Ter staving hiervan wensen ze te verwijzen naar het hieronder staande rapport:

Family Members of) Business People and Other People of Means

'The Common Humanitarian Action Plan notes that extort ion and intimidation are among the most tangible

effects of the conflict on civilians' lives. ACEs are reported to extort illegal taxes from the civilian population

in almost all areas under their partial or full control AGEs are also reported to make extensive profits from

other illegal activities, including protection rackets and kidnapping for ransom. Government officials are

also reported to engage in extortion practices, in particular at the provincial level where money is extorted

from individuals under various pretexts such as the necessity to contribute to the reconstruction of the

province. Wealthy business people and their relatives, including children, are further exposed to a risk of

kidnapping for ransom by criminal gangs"

http://www.refworld.Org/pdfid/51 ffdca34.pdf

Verzoeker kan de bescherming van het land van herkomst niet inroepen omdat ze de lokale autoriteiten

niet in staat zijn om zichzelf te beschermen.

Dat dit middel gegrond is.”

En

“Verweerster hecht geen geloof aan de aangehaalde elementen van de verzoekers en ze verwijst naar

de negatieve beslissing die ze genomen heeft in de asielaanvraag van de 2de en 3de verzoekers.
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1ste verzoeker meent dat hij deze feiten meegemaakt heeft en dat hij perfect in staat is om deze feiten uit

een te zetten. Verweerster gebruikt ten onrechte bepaalde tegenstrijdigheden van de asielaanvragen van

2de en 3de verzoekers om de algemene geloofwaardigheid van de verzoekers in twijfel te trekken.

Verweerster is van mening dat er sprake is van frauduleus asielrelaas omdat verzoeker terug naar

Afghanistan keerde en dan 8 à 9 keer naar België reisde.

Verzoeker zou niet onmiddellijk nood hebben aan internationale bescherming.

Verzoeker meent dat het feit dat hij teruggekeerd is mag geen indicatie zijn om zijn asielaanvraag op een

oppervlakkige wijze te onderzoeken.

Verzoeker is teruggekeerd omdat haar kinderen achtergebleven was in Afghanistan.

Verzoeker nam na zijn terugkeer voorzorgsmaatregelen.

Als men op een aandachtige wijze dit dossier onderzoekt zal men tot de volgende conclusie komen:

Verzoeker was in 2008 bedreigd geweest door de taliban. Verzoeker stopte zijn werk en dan hervatte hij

zijn werk op een andere wijze bij een andere instantie.

Verzoeker is in 2011 bedreigd geweest

Verzoeker is in 2014 bedreigd geweest door Maffia

Verzoeker is in 2015 bedreigd geweest door de Taliban.

Verzoeker heeft ervaring opgebouwd in de loop van die jaren om zichzelf te beschermen.

Het feit dat hij 8 à 9 keer teruggekeerd is mag in die zin geen argument zijn om verzoekers nood aan

internationale bescherming in twijfel te trekken en dit dossier op een oppervlakkige wijze onderzoeken.

Verzoeker namen voorzorgsmaatregelen en hij was vaak niet aanwezig in Afghanistan.

Verzoeker was tussen 2015 en 201 7 meer dan 8 keer naar België gekomen.

Dit is eveneens een soort van voorzorgsmaatregel dat u een tijdje uit de radar van vervolgers verdwijnt.

Verweerster heeft geen rekening gehouden met dit elementen en integendeel deze voorzorgsmaatregel

(8 à 9 keer Afghanistan verlaten) als een minpunt beschouwt.

Verweerster neemt verzoeker kwalijk dat hij in 2008 bedreigd was en dat hij pas in 201 5 ;gevlucht is.

Verzoeker meent dat de beslissing om zijn land te verlaten een zeer ingrijpende beslissing is en dat men

niet zomaar zijn land verlaat tot hij echt zeker is dat hij geen andere uitweg heeft.

Verweerster motiveert op een wijze als ze niet op de hoogte is van het feit dat verzoeker zijn werk gestopt

heeft en dat de taliban geen reden meer hadden om hem te vervolgen.

Verweerster stelt dat de data van de dreigbrieven van verzoeker niet stroken met de verklaringen van

verzoeker.

Ze verwijst naar de datum en ze stelt FOUTIEF dat de date van de dreigbrieven niet stroken met de

verklaringen van verzoeker.

Verzoeker meent dat de tolk zich vergist heeft bij het lezen van deze brieven. Verzoeker zal dit tijdens de

zitting verder uitleggen.

Verweerster neemt verzoeker kwalijk omdat hij bij de DVZ elementen anders verklaard zou hebben dan

bij het CGVS.

Verzoeker heeft dit punt in het begin van het gehoor gecorrigeerd door te stellen dat er een fout bestaat

in het gehoorverslag van de DVZ. Verweerster hecht meer waarde aan een foutieve verslag bij de DVZ

dan de verklaringen van verzoeker.

Waarom stelt verweerster in het begin van elk gehoor de vraag of alles goed verlopen is bij de DVZ en of

er fouten zijn, als ze ermee toch geen rekening houdt?

Verweerster neemt verzoeker kwalijk omdat hij niet alles bij de DVZ verteld heeft.

Verzoeker heeft meermaals aangehaald dat hij niet de kans gekregen heeft en dat men hem telkens vroeg

om kort te blijven. "Hij zal de kans krijgen bij het CGVS".

Uw Raad ziet welke kans verzoeker gekregen heeft bij het CGVS.

Dit is het resultaat wanneer men een deel van zijn taak aan schouder van de DVZ ligt.

Verweerster vindt geen ander argument dan de geloofwaardigheid van de vrees voor vervolging van

verzoeker in twijfel te trekken omdat verzoekers broer, die bijna 3 jaar in

België woont, niet op de hoogte was van alle details van de aanval aan verzoeker.

Deze feiten hebben zich voorgedaan toen verzoekers broer in België was. Het is niet redelijk om van

verzoekers broer te verwachten dat hij al die détails kent.

Verweerster behandelt dit dossiers alsof verzoekers broer de handelspartner van verzoeker was.

Verzoekers broer is nu 21 jaar oud en op het moment van zijn vlucht was hij 18 jaar oud. Het is niet redelijk

om van hem te verwachten dat hij alle details moet kennen.

Het vreemdste argument in dit dossier is het volgende:

De tegenstrijdigheden over de problemen met de taliban geeft verweerster het recht om te twijfelen over

de problemen met maffia.

Verweerster heeft totaal gefaald om de problemen met maffia te onderzoeken. De ene vrees voor

vervolging (taliban) staat totaal los van de andere (maffia).
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Verzoeker meent dat de bestreden beslissing nopens problemen met maffia helemaal niet gemotiveerd

is.

Verweerder heeft nagelaten om op een deftige wijze te motiveren waarom:

Zij geen rekening houdt met het profiel van verzoeker

Zij de problemen met maffia niet onderzocht heeft in dit dossier

Een dergelijke handelswijze komt neer op een schending van het

zorgvuldigheidsbeginsel.

Dat dit middel gegrond is.”

En

“Verweerster heeft eveneens nagelaten om te motiveren waarom verzoekers niet in aanmerking komen

voor subsidiaire bescherming op basis van artikel 48/4, §2, B -grond. Verzoeker heeft een hoge profiel

omwille van zijn werk. Bij een eventuele terugkeer loopt hij het risico om op elk moment slachtoffer te

worden van gerichte vervolgingen OF minstens van een onmenselijke en vernederende behandeling in

de zin van artikel 48/4, § 2, b vw.

Hierbij wensen verzoekers te verwijzen naar § 39 van Elgafaji arrest over de 'sliding ;scale':

"Hoe meer de verzoeker eventueel het bewijs kan leveren dat hij specifiek wordt geraakt om redenen die

te maken hebben met zijn persoonlijke omstandigheden, hoe lager de mate van willekeurig geweld zal

zijn die vereist is opdat hij in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming".

Verzoekers is een bemiddeld persoon en hij vreest vervolgd te worden door maffia.

Verweerster heeft in haar onderzoek dit punt niet op een correcte wijze onderzocht.

Verzoekers begrijpen daarom niet hoe verweerster tot deze conclusie gekomen is dat verzoekers op basis

van dit artikel niet in aanmerking komen voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

Verzoekers hebben deze persoonlijke omstandigheden voldoende aannemelijk gemaakt door hun profiel.

Verweerder heeft eveneens nagelaten om te motiveren waarom ze aan verzoeker geen subsidiaire

beschermingsstatus niet toegekend heeft.”.

2.2. Beoordeling

2.2.1. Bevoegdheid

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) beschikt inzake beslissingen van de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen over de vluchtelingenstatus en de

subsidiaire beschermingsstatus over volheid van rechtsmacht, dit wil zeggen dat hij het geschil in zijn

geheel aan een nieuw onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak

doet over de grond van het geschil (zie hiervoor het wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State

en tot oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001,

p. 95-96 en 133). Door de devolutieve kracht van het beroep is de hele zaak op de Raad overgegaan met

al de feitelijke en juridische vragen die daarmee samenhangen. In het kader van zijn declaratieve

opdracht, namelijk het al dan niet erkennen van de hoedanigheid van vluchteling en het al dan niet

toekennen van het subsidiaire beschermingsstatuut, aan de hand van alle elementen van het dossier,

herneemt hij de zaak volledig ongeacht het motief waarop de commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen de bestreden beslissing heeft gesteund.

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

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

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

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

verzoekende partij al dan niet beantwoordt aan de criteria van de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet. Hij dient daarbij niet noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

2.2.2. De bewijslast

Het wettelijke kader omtrent de bewijslast wordt heden uiteengezet in de artikelen 48/6 en 48/7 van de

Vreemdelingenwet die de omzetting betreffen van artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU van het Europees

Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van

derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme

status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en

voor de inhoud van de verleende bescherming (herschikking) (hierna: richtlijn 2011/95/EU) en artikel 13,

lid 1 van de richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende
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gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming

(hierna: richtlijn 2013/32/EU). Bijgevolg dienen de artikelen 48/6 en 48/7 in het licht van deze

Unierechtelijke bepaling gelezen te worden.

Uit een samenlezing van de voormelde bepalingen volgt dat het in beginsel aan de verzoeker om

internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter staving van zijn verzoek zo spoedig

mogelijk aan te brengen. Hij moet een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer aan

de hand van verklaringen, schriftelijke bewijzen, zoals documenten en stukken, of ander bewijsmateriaal.

De met het verzoek belaste instanties hebben tot taak om de relevante elementen van een verzoek om

internationale bescherming in samenwerking met de verzoeker te beoordelen. Deze beoordeling verloopt

in twee onderscheiden fasen. De eerste fase betreft de vaststelling van de feitelijke omstandigheden die

bewijselementen tot staving van het verzoek kunnen vormen. De tweede fase betreft daarentegen de

beoordeling in rechte van deze gegevens, waarbij wordt beslist of in het licht van de feiten die een zaak

kenmerken, is voldaan aan de materiële voorwaarden, omschreven in de artikelen 48/3 of 48/4 van de

Vreemdelingenwet, voor de toekenning van internationale bescherming(HvJ 22 november 2012, C-

277/11, M.M., pt. 64).

De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele basis.

Hierbij moet overeenkomstig artikel 48/6 van de Vreemdelingenwet, naast de door verzoeker om

internationale bescherming afgelegde verklaringen en overgelegde documenten, onder meer rekening

worden gehouden met alle relevante feiten in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop

een beslissing inzake het verzoek wordt genomen, met inbegrip van wettelijke en bestuursrechtelijke

bepalingen van het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. Voorts dient er ook

rekening te worden gehouden met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de

verzoeker om internationale bescherming, waartoe factoren behoren zoals achtergrond, geslacht en

leeftijd, teneinde te beoordelen of op basis van de persoonlijke omstandigheden van betrokkene, de daden

waaraan hij blootgesteld is of blootgesteld zou kunnen worden, met vervolging of ernstige schade,

overeenkomen. Consistentie, voldoende detaillering en specificiteit alsook voldoende aannemelijkheid

vormen indicatoren op basis waarvan de geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld,

rekening houdend met individuele omstandigheden van de betrokken verzoeker. De afgelegde

verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen geen hiaten,

vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden

voorkomen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124). 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.

Wanneer een verzoeker om internationale bescherming bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet

staaft met schriftelijke of andere bewijzen, dan bepaalt artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet dat

deze aspecten geen bevestiging behoeven en dat hem bijgevolg het voordeel van de twijfel wordt gegund

indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“§ 4. Wanneer de verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere

bewijzen, behoeven deze aspecten geen bevestiging indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden

is voldaan :

a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;

b) alle relevante elementen waarover de verzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een bevredigende

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de verzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek;

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij

heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.”

2.3. Onderzoek van de aanvraag tot internationale bescherming in hoofde van de eerste verzoekende

partij

2.3.1. Aangaande de vluchtelingenstatus
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De eerste verzoekende partij verklaart in haar land van herkomst werkzaam te zijn geweest in de

reissector en in opdracht van haar werkgever tevens voor de Amerikaanse ambassade en verschillende

VN-organisaties te hebben gewerkt. Zij verklaart dat zij in 2008 door de taliban werd gebeld en gevraagd

haar activiteiten in dienst van de ‘ongelovigen’ stop te zetten. In 2009 zou zij opnieuw door de taliban zijn

gebeld, die hun eis herhaalden en stelden er weet van te hebben dat zij voor de Amerikaanse ambassade

werkte. De eerste verzoekende partij zou haar bewegingen en contacten hebben beperkt maar verder

blijven werken zijn. Toen ook haar vader door de taliban werd benaderd en bedreigd omwille van haar

werk, zou de eerste verzoekende partij haar professionele activiteiten hebben stopgezet. De eerste

verzoekende partij verklaart dat zij in oktober 2011 met een partner haar eigen reiskantoor opstartte in

Kaboel. In december 2014 zou de vader van de eerste verzoekende partij via de imam van Mirzayan een

dreigbrief ontvangen hebben waarin de taliban laten weten op de hoogte te zijn van het feit dat zij haar

eigen zaak opstartte en eisen dat zij hiermee stopt. De eerste verzoekende partij verklaart dat zij enkele

dagen later met haar broer N. bij haar vader in Mirzayan op bezoek was toen de taliban aanklopten. De

eerste verzoekende partij en haar broer zouden naar het aanpalende huis van hun oom zijn gevlucht,

daar de nacht hebben doorgebracht en ’s anderendaags naar Kaboel zijn teruggekeerd. Een week later

zou de vrouw en familie van de eerste verzoekende partij zich uit veiligheidsoverwegingen eveneens in

Kaboel zijn komen vestigen. In februari 2015 zouden de taliban een tweede dreigbrief hebben

achtergelaten aan het kantoor van de eerste verzoekende partij. Zij verklaart dat zij haar kantoor

vervolgens verhuisde naar een andere locatie in Kaboel en de beslissing nam het land te verlaten. Omwille

van de dreiging zou de eerste verzoekende partij meerdere maanden nodig hebben gehad om haar

vertrek en dat van haar gezin te regelen, maar er uiteindelijk niet in geslaagd zijn voor twee dochters en

haar ouders een visum te verkrijgen. In september 2015 zou er zijn ingebroken in het huis van de eerste

verzoekende partij in Kaboel. Twee à drie dagen na deze inbraak, zouden de taliban aan haar huis een

derde dreigbrief hebben achtergelaten. De eerste verzoekende partij verklaart dat zij op 17 oktober 2015,

drie à vier weken na ontvangst van de derde dreigbrief, Afghanistan verliet samen met haar broer N., haar

vrouw en vier van haar kinderen. Twee dochters zouden zijn achtergebleven bij haar ouders in Mui

Mubarak.

Behalve met de taliban verklaart de eerste verzoekende partij sinds 2014 ook problemen te hebben

gekend met de maffia in Kaboel. Toen de eerste verzoekende partij een zekere K. K., een klant van haar

reiskantoor, aanmaande een achterstallige rekening te vereffenen, zou deze geantwoord hebben dat hij

in dienst stond van het hoofd van de maffia in Kaboel en dat hij alles over de eerste verzoekende partij

wist, tot haar financieel vermogen toe. Hij zou de eerste verzoekende partij gedwongen hebben een

document te ondertekenen waarin stond dat zij hem geld verschuldigd was, wat zij weigerde. K. K. zou

ermee hebben gedreigd de eerste verzoekende partij te vermoorden of haar broer N. te ontvoeren. In

augustus 2015 zou N. na school zijn benaderd door twee onbekenden, die evenwel weer verdwenen

bleken nadat de directeur was ingelicht.

De eerste verzoekende partij verklaart dat zij enkele dagen na haar aankomst in België in 2015

terugkeerde naar haar land van herkomst omdat haar jongste dochter haar miste en er slecht aan toe

was. Zij verklaart dat zij over een periode van ongeveer twee jaar zo’n acht à negen keer over en weer

reisde om voor haar dochters in Afghanistan te zorgen en te proberen hen naar België te krijgen. Een dag

voor haar laatste reis naar België in mei 2017 zou de eerste verzoekende partij op het punt gestaan

hebben geld te gaan afhalen bij de bank toen zijn in haar achteruitkijkspiegel iemand zou hebben zien

naderen. Zij stelt dat zij wegreed en er met de schrik vanaf kwam. Een zakenpartner van de eerste

verzoekende partij zou eerder voor zijn huis zijn doodgeschoten door twee personen op een motorfiets.

De eerste verzoekende partij stelt te hebben gehoord dat deze zakenpartner ook bedreigd werd door het

hoofd van de maffia van Kaboel.

De eerste verzoekende partij verklaart tevens dat zij tot twee keer toe een probleem had met de taliban

op de weg van Kaboel naar Jalalabad. Een keer zou zij door hen zijn tegengehouden, maar zijn

doorgereden toen duidelijk werd dat zij zou moeten uitstappen. Een tweede keer zou haar auto zijn

beschoten, maar kon zij ontsnappen door weg te rijden.

De Raad is van oordeel dat de eerste verzoekende partij haar problemen met de taliban en de maffia niet

aannemelijk maakt. Er dient immers te worden vastgesteld dat dezelfde problemen reeds werden

aangevoerd door haar vrouw en broer, respectievelijk de tweede en derde verzoekende partij in casu,

naar aanleiding van hun eerste verzoek om internationale bescherming en dat de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen dit relaas ongeloofwaardig heeft bevonden. De Raad bevestigde

deze beoordeling in zijn arrest met nummer X van 4 mei 2017. Dat de eerste verzoekende partij in essentie
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hetzelfde asielrelaas naar voren brengt, maakt dat ook aan haar verklaringen geen geloof kan worden

gehecht.

Waar de eerste verzoekende partij van mening is dat zij de hoofdactor is in dit verhaal en haar verklaringen

niet zomaar terzijde mogen worden geschoven op basis van de eerdere verzoeken van haar broer en

vrouw, stelt de Raad vast dat noch de eerste verzoekende partij noch de tweede en derde verzoekende

partij naar aanleiding van hun huidige verzoeken om internationale bescherming overtuigen.

Ten eerste dient te worden vastgesteld dat de eerste verzoekende partij met betrekking tot bepaalde

elementen van haar relaas tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd. In de bestreden beslissing wordt

dienaangaand terecht gewezen op volgende vaststellingen:

“(…) Zo verklaarde u bij de DVZ dat u vijf à zeven procent van uw maandelijkse omzet diende af te staan

aan de maffia (vragenlijst DVZ, vraag 3.5). U vangt uw gehoor bij het CGVS aan door te stellen dat dit

een fout is en dat u verklaarde dat uw bedrijf slechts vijf à zeven procent van de omzet in eigen kas kon

steken (CGVS, p.2). In de vragenlijst staat nochtans letterlijk genoteerd dat u geacht werd om maandelijks

vijf à zeven procent af te staan aan de maffia, waardoor het eerder onwaarschijnlijk lijkt dat u dit anders

zou verklaard hebben (vragenlijst DVZ, vraag 3.5). Verder verklaarde u bij de DVZ dat u uit angst voor de

maffia uw kantoor in Kabul verhuisde (vragenlijst DVZ, vraag 3.5). Tijdens uw gehoor bij het CGVS gaf u

een ander motief aan. Zo verklaart u dat u uw kantoor verhuisde nadat de tweede dreigbrief van de Taliban

was aangekomen (CGVS, p.17). U verklaart bij het CGVS ook dat u een keer werd beschoten door de

Taliban toen u achter het stuur zat (CGVS, p.12 & 13). Ook zou u, een dag voor uw laatste reis van

Afghanistan naar België, door iemand benaderd zijn geweest en hebben moeten vluchten met de auto

(CGVS, p.10). Bevreemdend genoeg, haalt u geen van beide incidenten aan tijdens uw gehoor bij de

DVZ. Dat u het kort moest houden is geen afdoende verklaring (CGVS, p.12). Dat iemand een keer

beschoten en een andere keer achtervolgd zou zijn geweest, lijkt voldoende essentieel om te

vermelden, zelfs indien men zijn verklaringen kort dient te houden.”.

De eerste verzoekende partij wijst erop dat zij aan het begin van haar gehoor op het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen heeft aangegeven dat het verslag van haar gehoor bij de

Dienst Vreemdelingenzaken een fout bevat. Deze fout zou echter enkel betrekking hebben gehad op het

bedrag dat zij aan de maffia zou moeten hebben betalen. De eerste verzoekende partij vermeldde niets

omtrent andere fouten die zouden zijn gemaakt (stuk 5, gehoorverslag, p. 2). Zoals in de bestreden

beslissing terecht wordt opgemerkt, is het bovendien maar weinig aannemelijk dat waar in het betrokken

gehoorverslag vermeld wordt dat de eerste verzoekende partij geacht werd om maandelijks vijf à zeven

procent van de omzet van haar reisbureau af te staan aan de maffia, zij in werkelijkheid iets anders zou

hebben verklaard (stuk 14, vragenlijst CGVS, vraag 3.5). De eerste verzoekende partij maakt verder niet

aannemelijk dat zij bij de Dienst Vreemdelingenzaken de kans niet zou hebben gekregen om te vermelden

dat zij in 2015 in haar wagen werd beschoten door de taliban en daags voor haar laatste vertrek naar

België door een onbekende werd benaderd. Er mag van de eerste verzoekende partij worden verwacht

dat zij dermate belangrijke incidenten zou hebben vermeld in het overzicht van de feiten waarnaar werd

gevraagd tijdens haar gehoor bij de Dienst Vreemdelingenzaken. De kritiek op het verloop van het gehoor

bij de Dienst Vreemdelingenzaken neemt overigens niet weg dat de verzoekende partijen ook op het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen tegenstrijdige verklaringen hebben

afgelegd, meer bepaald over het incident in Mirzayan, zoals in de bestreden beslissing terecht wordt

vastgesteld en in het verzoekschrift niet worden weerlegd:

“(…) Zo verklaarde uw broer vorige keer dat gewapende mannen aan de deur stonden en dat u met hem

via het dak wegvluchtte (M(…) N(…), CGVS I, p.22). Nadat deze mannen waren binnengekomen, zouden

uw ooms zijn komen kijken en vluchtten deze belagers weg (M(…) N(…), CGVS I, p.22). Wanneer ú het

beweerde incident beschrijft, spreekt u niet van een ontsnapping via het dak, maar zou u over een muur

zijn gekropen (CGVS, p.8 & 15). Gevraagd of uw ooms dan naar uw huis waren gekomen voor hulp, moet

u het antwoord schuldig blijven (CGVS, p.15). Bovendien verklaarden uw broer en uw vrouw tijdens hun

eerste gehoor, dat twee personen het huis binnenkwamen (M(…) N(…), CGVS I, p.22 & M(…) S(…),

CGVS I, p.9). Dat ze nu beiden, net zoals u, verklaren dat er drie personen het huis binnenkwamen,

verhoogt niet bepaald jullie geloofwaardigheid (M(…) N(…), CGVS II, p.3 & M(…) S(…), CGVS II, p.4)

(…)”.

Ten tweede blijkt de broer van de eerste verzoekende partij, zijnde de derde verzoekende partij in casu,

tijdens diens gehoor onaannemelijk slecht op de hoogte te zijn van meerdere incidenten. In de bestreden

beslissing kon dienaangaand op goede gronden het volgende worden vastgesteld:
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“(…) Wat de beweerde achtervolging betreft, weet hij niet eens te vertellen waar dit zou gebeurd zijn en

spreekt hij van een groep die u zou bedreigd hebben (M(…) N(…), CGVS II, p.3). U sprak nochtans van

één persoon die u benaderde aan de ‘Azizi Bank’ (CGVS, p.10). Dat u ooit zou beschoten zijn geweest

toen u in de auto zat, daar heeft uw broer dan weer nog nooit van gehoord (M(…) N(…), CGVS II, p.5).

Opvallend genoeg haalde hij tijdens zijn eerste gehoor bij het CGVS wel een incident aan waarbij de

Taliban u zouden hebben aangemaand om te stoppen aan de kant van de weg, waarna u zou besloten

hebben door te rijden (M(…) N(…), CGVS I, p.22). Uzelf haalt inderdaad een tweede incident aan met de

Taliban aan de kant van de weg. Echter, u verklaart dan weer dat u effectief stopte en een conversatie

met hen had, vooraleer weg te zijn gevlucht (CGVS, p.12). Men kan verwachten dat uw broer beter op de

hoogte zou zijn van de incidenten die u zou hebben meegemaakt. U verklaarde verder dat de maffia u

onder druk zette door er mee te dreigen uw broer te ontvoeren (CGVS, p.10). Hierbij dient te worden

opgemerkt, dat het weinig aannemelijk is dat u dan zou besluiten uw broer hier niet over in te lichten

(CGVS, p.13 & 14). Uw verklaring dat hij dan een mentale shock zou gekregen hebben, is daarbij weinig

serieus (CGVS, p.13).”.

Dat de broer van de eerste verzoekende partij achttien jaar oud was op het moment van zijn vertrek en

zich in België bevond toen bepaalde feiten zich voordeden, kan diens onwetendheid desbetreffend niet

verschonen. Er kan in alle redelijkheid worden verwacht dat hij interesse zou tonen in het verdere verloop

van de problemen waaraan hij zijn eigen vrees verbindt en dat hij zich daarover terdege zou informeren

bij zijn broer. Bovenstaande vaststellingen hebben dan ook geen betrekking op details, maar op

gebeurtenissen die raken aan de kern van het relaas dat door elk van de drie verzoekende partijen naar

voor wordt geschoven ter ondersteuning van hun vrees.

Ten derde stelt de Raad vast dat waar de echtgenote en broer van de eerste verzoekende partij in het

kader van hun eerste verzoek om internationale bescherming verklaarden dat ze drie à vier dagen na

ontvangst van de laatste dreigbrief Afghanistan hebben verlaten – verklaringen die niet strookten met de

gegevens in hun paspoorten – (gehoorverslag M. S. 08.12.2016, p. 11; gehoorverslag M. H. 08.12.2016,

p. 22), zij naar aanleiding van huidig verzoek aangeven dat zij drie à vier weken na de laatste dreigbrief

het land verlieten (gehoorverslag M. W. 18.01.2018, p. 3; gehoorverslag M. N. 18.01.2018, p. 5). Dat

zowel de broer als de vrouw van de eerste verzoekende partij aanvankelijk verkeerd zouden zijn begrepen

of dat er een fout zou zijn gemaakt in de vertaling is niet aannemelijk, aangezien zij tijdens hun gehoor

geen melding maakten van enig communicatieprobleem en er zich klaarblijkelijk geen andere problemen

met de vertaling hebben voorgedaan. Evenmin wordt een begin van bewijs bijgebracht om aan te tonen

dat het een fout in de vertaling betreft. Het heeft er dan ook alle schijn van dat de broer en echtgenote

van de eerste verzoekende partij hun verklaringen wijzigden opdat deze zouden overeenstemmen met de

gegevens in hun paspoorten. In het verzoekschrift wordt geen poging ondernomen om dit vermoeden te

weerleggen.

Gelet op hetgeen voorafgaat, kan ook het gedrag van de eerste verzoekende partij niet in

overeenstemming worden gebracht met de door haar verklaarde nood aan bescherming. Zij verklaarde

dat zij enkele dagen na aankomst met haar vrouw en broer in België in 2015 terugkeerde naar Afghanistan

omdat één van haar achtergebleven dochters zich slecht voelde en dat zij over een periode van twee jaar

nog acht à negen keer terugreisde naar België alvorens in juli 2017 asiel aan te vragen (stuk 5,

gehoorverslag, p. 9, 18, 19). Dat de eerste verzoekende partij niet in 2015 samen met haar vrouw en broer

een verzoek om internationale bescherming indiende, maar slechts twee jaar later en bovendien in

tussentijd meerdere keren naar Afghanistan terugkeerde, doet in sterke mate afbreuk aan de vrees die zij

ten aanzien van haar land van herkomst stelt te koesteren. Zij maakt niet aannemelijk waarom zij voor

haar twee dochters diende terug te keren naar Afghanistan nu uit haar verklaringen blijkt dat haar ouders

voor hen zorgen (stuk 5, gehoorverslag, p. 4). De eerste verzoekende partij betoogt dat zij zich in de loop

der jaren heeft leren beschermen en voorzorgsmaatregelen nam, maar concretiseert noch staaft dit op

enige wijze. Dat de eerste verzoekende partij tussen 2015 en 2017 nu en dan onder de radar van haar

vervolgers verdween door naar België te komen, kan bezwaarlijk een voorzorgsmaatregel worden

genoemd nu zij zich bij terugkeer naar Afghanistan telkens weer aan het gevaar blootstelde. Bovendien

blijkt dat de eerste verzoekende partij voor het eerst in 2008 door de taliban werd bedreigd, maar dat zij

pas in 2015 de beslissing nam haar land van herkomst te ontvluchten (stuk 5, gehoorverslag, p. 7-9). De

eerste verzoekende partij wijst erop dat zij na de initiële bedreigingen in 2008 haar werk gestopt heeft en

de taliban geen reden meer hadden om haar te vervolgen. Echter verklaarde zij in 2011 haar

werkzaamheden te hebben hervat op zelfstandige basis en geeft zij thans aan in 2011, 2014 en 2015 te

zijn bedreigd. Waar de eerste verzoekende partij opwerpt dat de beslissing om zijn land te verlaten zeer

ingrijpend is en men deze niet neemt tot men zeker is dat men geen andere uitweg heeft, verklaart noch

verschoont zij haar gedrag in het licht van de ernst van de dreiging in haren hoofde.



RvV X - Pagina 25

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen en overwegingen hecht de Raad geen geloof aan

de door de verzoekende partijen verklaarde problemen met de taliban en de maffia in hun land van

herkomst. De documenten die zij hebben neergelegd kunnen de appreciatie van hun asielmotieven niet

in een ander daglicht stellen. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen kon

dienaangaand terecht als volgt oordelen:

“(…) Uw paspoort en dat van uw familieleden, uw taskara, een vertaling van uw taskara, uw rijbewijs en

tal van documenten in verband met het werk dat u deed, bevestigen uw identiteit, die van uw familie en

het werk dat u deed in Afghanistan. Deze elementen worden echter niet betwist. Dat u een visumaanvraag

indiende voor uw twee dochters in Afghanistan, zoals het document hieromtrent dient aan te tonen, zegt

niets over de reden waarom u in werkelijkheid Afghanistan verliet. Ook de zwangerschap van uw vrouw,

zoals geattesteerd in een document van Fedasil, houdt geen verband met de door u ingeroepen

asielmotieven.

Verder dient de aandacht te worden gevestigd op het attest van een psycholoog. Deze stelt dat uw vrouw

last zou hebben van concentratie- en geheugenproblemen als gevolg van een depressie. Het CGVS merkt

op dat frappante ongerijmdheden en tegenstrijdigheden omtrent essentiële elementen in het relaas

bezwaarlijk kunnen worden toegeschreven aan een depressie. Geheugenproblemen bieden bovendien

geen verschoning voor het afleggen van leugenachtige verklaringen. Het neergelegde attest is dan ook

niet van die aard dat het de geloofwaardigheid van uw verklaringen kan herstellen en werpt geen ander

licht op de inschatting van uw asielmotieven. Dat uw vrouw mogelijks geheugenproblemen zou hebben,

kan bovendien niet verklaren waarom uw eigen verklaringen ook niet eenduidig zijn, of geregeld in

tegenstrijd met het relaas van uw broer.

Wat betreft de dreigbrieven die u neerlegt, dient te worden opgemerkt dat dergelijke documenten uw

relaas slechts kunnen staven bij geloofwaardige verklaringen, wat allerminst het geval is gebleken.

Daarenboven moet worden vastgesteld dat uit de objectieve informatie aanwezig in het administratief

dossier (COI Focus “Afghanistan – Corruptie en documentenfraude” van 21 november 2017) blijkt dat in

Afghanistan een hoog niveau van corruptie heerst en dat zowat alle documenten kunnen en worden

nagemaakt. Dit geldt zowel voor documenten die van de overheid uitgaan als documenten die uitgaan

van andere personen of instituten dan de staat. Bijgevolg is de bewijswaarde van dergelijke documenten

bijzonder relatief en volstaan zij op zich niet om de eerder vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw

relaas te herstellen.

Ook de foto’s die van ene S(…) H(…) zouden zijn, tot slot, weten bovenstaande beslissing niet om te

buigen. Deze foto’s tonen op geen enkele manier aan dat de man op de foto uw collega zou zijn geweest,

noch is af te leiden op welke manier hij zou gestorven zijn.”.

De verwijzing naar het profiel van de eerste verzoekende partij, zijnde een rijk persoon die voor de

overheid en buitenlandse organisaties heeft gewerkt, en informatie waaruit blijkt dat kapitaalkrachtige

personen in Afghanistan een verhoogd risico lopen om te worden ontvoerd omwille van losgeld volstaat

niet om aan te tonen dat zij in haar land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat

haar betreft een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming bestaat. Deze vrees voor vervolging of reëel risico op ernstige schade dient in concreto te

worden aangetoond en de eerste verzoekende partij blijft hierover in gebreke.

Gelet op het voorgaande, moet worden besloten dat in casu niet is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden van artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet. Derhalve kan de eerste verzoekende partij

het voordeel van de twijfel niet worden gegund.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan er geen gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 1

van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, in hoofde van de

eerste verzoekende partij vastgesteld worden.

2.3.2. Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus

Met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, a) van de Vreemdelingenwet, kan

worden volstaan met de vaststelling dat de verzoekende partij op deze gronden geen subsidiaire

bescherming vraagt.

In zoverre de verzoekende partij zich met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4,

§ 2, b) van de Vreemdelingenwet, beroept op de aangevoerde asielmotieven, kan dienstig worden

verwezen naar de hoger gedane vaststellingen dienaangaande waarbij geconcludeerd wordt dat de

verzoekende partij haar voorgehouden vervolgingsfeiten niet heeft aangetoond.
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De verwijzing naar het profiel van de eerste verzoekende partij, zijnde een bemiddelde persoon die de

maffia in Afghanistan vreest, volstaat niet om aan te tonen dat zij in haar land van herkomst werkelijk een

reëel risico op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming

bestaat. Deze vrees voor een reëel risico op ernstige schade dient in concreto te worden aangetoond en

de eerste verzoekende partij blijft hierover in gebreke.

Voorts dient te worden vastgesteld dat de eerste verzoekende partij geen andere concrete persoonlijke

kenmerken en omstandigheden aantoont waaruit blijkt dat zij een reëel risico loopt op foltering of

onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing, of een reëel risico op een ernstige bedreiging

van het leven of de persoon. De eerste verzoekende partij maakt geen gewag van andere persoonlijke

problemen die zij de laatste jaren in Afghanistan zou hebben gekend.

Met betrekking tot het eventuele risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet wordt in de bestreden beslissing terecht als volgt gemotiveerd:

“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 voorkomende 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 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 uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Afghanistan, dient in casu de

veiligheidssituatie in de stad Kabul te worden beoordeeld.
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Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie (zie de aan het administratief dossier toegevoegde

EASO COI report Afghanistan: Security Situation van december 2017) blijkt dat nationale en internationale

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

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

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

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

diplomatieke compounds, en internationale en nationale veiligheidsdiensten, verschilt de

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

Het gros van het geweld dat in de hoofdstad plaatsvindt, kan toegeschreven worden aan de AGE’s die in

de stad actief zijn en er complexe aanslagen plegen. De terreuraanslagen die zij in de onderzochte

periode pleegden, kaderen binnen het patroon dat zich de laatste jaren gevestigd heeft in de stad Kabul,

met name gecoördineerde en complexe aanslagen die gericht zijn tegen “high profile” doelwitten waarbij

de internationale aanwezigheid en Afghaanse autoriteiten worden geviseerd. Het geweld in de stad

is voornamelijk gericht tegen Afghan National Security Forces (ANSF), overheidsmedewerkers, en

buitenlandse (diplomatieke) aanwezigheid. Hoewel veel van deze aanslagen gebeuren zonder rekening

te houden met mogelijk collateral damage onder burgers,is het duidelijk dat Afghaanse burgers niet het

voornaamste doelwit zijn van de opstandelingen in Kabul. Wel heeft IS sinds 2016 enkele grootschalige

aanslagen gepleegd, waarbij de sjiitische minderheid in de stad geviseerd werd. Willekeurige aanslagen

met veel burgerdoden maar zonder aanwijsbaar doelwit komen niet voor in de stad. Dit patroon houdt nog

steeds stand. De impact van de beschreven aanslagen is verder niet van dien aard dat het inwoners van

de stad dwingt hun woonplaats te verlaten. Bovendien blijkt de stad een toevluchtsoord te zijn voor burgers

die het geweld in andere districten en provincies ontvluchten.

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

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

ononderbroken gevechten. De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is

gezien hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de

conclusie gekomen dat er voor burgers in de hoofdstad Kabul actueel geen reëel risico bestaat om het

slachtoffer te worden van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig

geweld in het kader van een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers in de hoofdstad Kabul aldus

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

geen informatie aan waaruit het tegendeel zou blijken.

In zoverre uw advocaat aanvoert dat u persoonlijk een hoger risico loopt om getroffen te worden door

het willekeurig geweld te Kabul en hierbij verwijst naar het feit dat uw familie bemiddeld is en aldus een

doelwit is van bepaalde groeperingen (M(…) A(…) J(…), CGVS, p.23), dient opgemerkt te worden dat dit

element betrekking heeft op een omstandigheid dat verband houdt met de criteria van de

vluchtelingendefinitie of de beoordeling van het reëel risico in de zin van artikel 48/4, § 2 sub a) en b) van

de Vreemdelingenwet. Het gegeven dat uw familie welgesteld is en daarom door de Taliban en de maffia

zou zijn geviseerd, maakt reeds het voorwerp uit van een onderzoek van uw nood aan internationale

bescherming (supra). Elementen die aan bod komen in het kader van een beoordeling van de

vervolgingsvrees of het reëel risico komen bovendien niet in aanmerking als persoonlijke omstandigheden

die het reëel risico blootgesteld te worden aan een ernstige bedreiging van uw leven of uw persoon zoals

bedoeld door artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet kunnen verhogen.”

De eerste verzoekende partij brengt geen informatie bij waaruit kan blijken dat bovenstaande analyse van

de veiligheidssituatie in Kaboel niet langer actueel of correct zou zijn.

Ten slotte kan worden opgemerkt dat de eerste verzoekende partij geen persoonlijke omstandigheden

aantoont die in haar hoofde het risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet verhogen.

De eerste verzoekende partij toont gelet op het voormelde niet aan dat in haar hoofde zwaarwegende

gronden bestaan om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar haar land en regio van herkomst een

reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.

2.4. Onderzoek van de aanvraag tot internationale bescherming in hoofde van de tweede en derde

verzoekende partij

2.4.1. Aangaande de vluchtelingenstatus

De Raad stelt vast dat de tweede en derde verzoekende partij zich op dezelfde asielmotieven beroepen

als de eerste verzoekende partij, dat zij deze motieven reeds hebben uiteengezet in het kader van hun
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eerste verzoek om internationale bescherming en dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen dit verzoek heeft afgewezen wegens een fundamenteel gebrek aan geloofwaardigheid. In

zijn arrest met nummer X van 4 mei 2017 heeft de Raad de weigering van de vluchtelingenstatus en van

de subsidiaire beschermingsstatus in hoofde van de tweede en derde verzoekende partij bevestigd. Eens

hij een beslissing over een bepaalde asielaanvraag heeft genomen, heeft de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, wat die aanvraag betreft, zijn rechtsmacht uitgeput (RvS 19 juli 2011, nr.

214.704). Hij mag derhalve, zonder het principe van het gewijsde van een rechterlijke uitspraak te

schenden, niet opnieuw uitspraak doen over elementen die reeds in beslissingen met betrekking tot

dezelfde asielaanvraag werden beoordeeld en die als vaststaand moeten worden beschouwd, behoudens

wanneer een bewijselement wordt voorgelegd dat van aard is om op zekere wijze aan te tonen dat die

eerdere beslissingen anders zouden zijn geweest indien het bewijselement waarvan sprake ten tijde van

die eerdere beoordelingen zou hebben voorgelegen.

Ter terechtzitting van 30 mei 2018 worden de tweede en de derde verzoekende partij gewezen op hetgeen

voorafgaat. In dit verband wijzen de tweede en derde verzoekende partij erop dat zij niet de hoofdactor

zijn in dit verhaal en dat hun verklaringen dienen te worden beschouwd in samenhang met die van de

eerste verzoekende partij, die niet eerder een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend. Uit

het hoger weergegeven onderzoek van de aanvraag van de eerste verzoekende partij, waarin ook de

verklaringen afgelegd door de tweede en derde verzoekende partij in het kader van huidige aanvraag

werden betrokken, is genoegzaam gebleken dat het asielrelaas van de verzoekende partijen niet

geloofwaardig is.

De Raad ontwaart heden noch in de bestreden beslissing, noch in onderhavig verzoekschrift enig nieuw

of bijkomend element dat op het hiervoor geciteerde arrest met nummer X van 4 mei 2017, dat kracht van

gewijsde heeft, een ander licht zou kunnen werpen.

Gelet op het voorgaande dient vastgesteld dat verzoekers’ asielrelaas niet voldoet aan de cumulatieve

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

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoekers een gegronde vrees

voor vervolging hebben in de zin van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals bepaald in artikel

48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.4.2. Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus

Gelet op de hiervoor vastgestelde ongeloofwaardigheid van het asielrelaas maken tweede en derde

verzoekende partij vooreerst niet aannemelijk dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen

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

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

Wat betreft het risico op ernstige schade dat de tweede en derde verzoekende partij omwille van de

veiligheidssituatie in Kaboel menen te lopen, kan worden volstaan met een verwijzing naar de hoger

weergegeven veiligheidsanalyse en de vaststelling dat de verzoekende partijen in hun verzoekschrift deze

motieven van de bestreden beslissingen niet weerleggen. Ze brengen geen informatie bij waaruit kan

blijken dat bovenstaande analyse van de veiligheidssituatie in Kaboel niet langer actueel of correct zou

zijn. Bijgevolg wordt deze analyse van het Commissariaat-generaal zoals weergegeven in de tweede en

de derde bestreden beslissing volledig hernomen.

2.5. In casu maken de verzoekende partijen geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

aannemelijk.

2.6. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat

dit beginsel de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen oplegt zijn beslissingen

zorgvuldig voor te bereiden en deze te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de administratieve

dossiers blijkt dat de verzoekende partijen door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen werd gehoord. Tijdens deze interviews kregen zij de mogelijkheid hun asielmotieven uiteen te

zetten en hun argumenten kracht bij te zetten, konden zij nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen

en hebben zij zich laten bijstaan door hun advocaat, dit alles in aanwezigheid van een tolk die het Dari

machtig is. De Raad stelt verder vast dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

zich voor het nemen van de bestreden beslissingen heeft gesteund op alle gegevens van de

administratieve dossiers, op algemeen bekende gegevens over het voorgehouden land van
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herkomst/verblijf van de verzoekende partijen en op alle dienstige stukken. Dat de commissaris-generaal

niet zorgvuldig tewerk is gegaan kan derhalve niet worden bijgetreden.

2.7. In zoverre de verzoekende partij artikel 3 EVRM geschonden acht, wijst de Raad erop dat artikel 3

EVRM vereist dat de verzoekende partij doet blijken dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig

zijn om aan te nemen dat zij in het land waarnaar zij mag worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico

loopt om te worden blootgesteld aan foltering of mensonterende behandeling. De bescherming verleend

via artikel 3 EVRM vindt immers slechts in uitzonderlijke gevallen toepassing. Degene die aanvoert dat hij

een dergelijk risico loopt, moet zijn beweringen staven met een begin van bewijs. Een loutere bewering

of eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om een inbreuk uit te maken op

voornoemd artikel. In acht genomen het geheel van wat vooraf gaat en mede gelet op de informatie

gevoegd aan het administratief dossier, zijn er geen redenen voorhanden om aan te nemen dat de

verzoekende partij in haar land van herkomst een reëel risico loopt een behandeling te ondergaan in strijd

met artikel 3 EVRM. Artikel 3 van het EVRM stemt overeen met artikel 48/4, §2, b) van de

Vreemdelingenwet. Aldus werd 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 17 februari 2009, C-465/07, Elgafaji).

2.8. Uit wat voorafgaat is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken zodat

er geen reden is om de bestreden beslissingen te vernietigen. De Raad kan immers volgens artikel 39/2,

§ 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet slechts tot vernietiging overgaan als hij een onherstelbare

substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor hij niet over de

grond van het beroep kan oordelen. De aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op het voorgaande,

dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissingen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig juni tweeduizend achttien

door:

mevr. M. RYCKASEYS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN M. RYCKASEYS


