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nr. 211 563 van 25 oktober 2018

in de zaak RvV X / VIII

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaten D. ANDRIEN & D. UNGER

Mont Saint Martin 22

4000 LIÈGE

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 9 november 2017

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

staatlozen van 6 oktober 2017.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 12 september 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

11 oktober 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat D. UNGER loco advocaat D.

ANDRIEN en van attaché M. SOMMEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De verzoekende partij verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 1 januari

1995.

De verzoekende partij verklaart het Rijk te zijn binnengekomen op 20 november 2015 en dient op 16

december 2015 een verzoek om internationale bescherming in.

Op 29 juni 2017 wordt de verzoekende partij op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen gehoord.
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Op 6 oktober 2017 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing

waarbij zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus worden geweigerd.

Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:

“(…)

A. Feitenrelaas

U verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en 22 jaar oud te zijn. U heeft tot uw vertrek uit

Afghanistan steeds in het dorp Boka, district Balkh in de provincie Balkh gewoond. U bent Pashtoun van

etnische origine. U bent nooit naar school geweest en kan niet lezen en schrijven. Sinds 1390

Afghaanse kalender (AK), 2011/2012 Gregoriaanse kalender (GK), baatte u een eigen kruidenierswinkel

uit. U bent gehuwd en vader van twee kinderen. Uw echtgenote verblijft met uw zoon en dochter in

Afghanistan. Uw oom, M. K. D. (...), werd in 1388 AK, 2009/2010 GK, verkozen om te zetelen in de

Provinciale Raad van de provincie Balkh. Uw vader stopte zijn landbouwactiviteiten en ging aan de slag

als persoonlijke lijfwacht van uw oom. In 1390 AK, 2011/2012 GK, waren uw oom en uw vader voor het

eerst het doelwit van een aanslag door de taliban. Deze hadden een mijn geplaatst onder een brug, die

explodeerde toen uw vader en uw oom op de terugweg waren naar Boka. Vier jaar later, op 7 hamal

1394 AK, 27 maart 2015 GK, werd uw vader opnieuw het slachtoffer van een aanslag. Hij werd

beschoten toen hij met zijn wagen aan het rijden was, en stierf ter plaatse aan zijn verwondingen. U was

in uw winkel toen uw oom u opbelde om u het nieuws mee te delen.

Uw oom kwam naar Boka om het lichaam van uw vader op te halen, bracht het naar Mazar-i-Sharif en

bracht het vervolgens opnieuw naar uw dorp. De dag erna werd uw vader begraven. Als oudste van de

familie vreesde u ook te worden gedood. U sloot uw winkel onmiddellijk en leefde gedurende zes

maanden als een gevangene in uw eigen huis, terwijl u wachtte op een betrouwbaar persoon om het

land uit te vluchten.

U vertrok in de zevende maand (mizan) AK, oktober 2015 GK, uit Afghanistan en kwam op 20 november

2015 aan in België. U vroeg asiel aan op 16 december 2015.

Bij terugkeer naar Afghanistan vreest u de taliban.

Ter staving van uw identiteit en/of asielaanvraag legt u volgende documenten neer: uw

Afghaans identiteitsdocument (taskara), een bevestigingsbrief getekend door een lid van de Provinciale

Raad die uw problemen bevestigt, verschillende foto’s van uw overleden vader, foto’s van een wagen

die een ongeval heeft gehad en een USB stick met drie opnames van de begrafenis van uw vader.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen een persoonlijke vrees voor

vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of een reëel risico op het lijden van

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming niet aannemelijk heeft

gemaakt.

U bent er immers niet in geslaagd uw vervolgingsfeiten aannemelijk te maken.

In eerste instantie bent u er niet in geslaagd geloofwaardig te maken de neef te zijn van M. K. D. (...). U

legt onder meer tegenstrijdige en foutieve informatie af over de publieke rol van uw oom. Bij het invullen

van de vragenlijst van het CGVS bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) op 14 maart

2016 bestempelde u uw oom nog als lid van het Afghaanse nationale parlement, de Wolesi Jirga

(Vragenlijst CGVS, dd. 14 maart 2016, punt 5), terwijl u tijdens uw gehoor op het CGVS op 29 juni 2017

verklaart dat uw oom M. K. D. (...) lid was van de Provinciale Raad en uw vader voor hem als bodyguard

werkte toen hij op 7 hamal 1394 AK, 27 maart 2015 GK, het slachtoffer werd van een aanslag

(gehoorverslag CGVS, dd. 29 juni 2017, p. 6-9). Dat u toch nog zo tegenstrijdige verklaringen aflegt over

de functie uw oom is opmerkelijk, aangezien uw verklaringen voor de vragenlijst van het CGVS u

werden voorgelezen in het Pashtou en door u als goedgekeurd werden ondertekend (vragenlijst, punt 7)

én u aan het begin van het gehoor op het CGVS aangaf dat uw gehoren bij de DVZ goed waren

verlopen en u niets diende te corrigeren (CGVS, p. 2). Verwacht mag worden dat u dan ook geen

tegenstrijdige verklaringen meer zou afleggen. Even frappant is dat de door u gegeven informatie ook

niet strookt met de objectieve informatie toegevoegd aan het dossier. Hoewel u correct aanhaalt dat M.
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K. D. (...) in 1388 AK (2009 GK) verkozen raakte in de Provinciale Raad (CGVS, p. 9), moet worden

opgemerkt dat deze persoon sinds 2014 GK niet meer zetelt in die raad. In de lijst met

parlementsleden die zetelen in de Wolesi Jirga komt de naam M. K. D. (...) evenmin voor. Dat u de

huidige positie van M. K. D. (...) foutief weergeeft, en er ook tegenstrijdige verklaringen over aflegt,

ondermijnt dan ook uw stelling een directe verwant te zijn van M. K. D. (...).

Deze stelling wordt verder versterkt doordat uw kennis over uw verklaarde oom, door wiens functie u

Afghanistan heeft moeten ontvluchten, uiterst summier is. Gevraagd iets meer te vertellen over zijn job,

komt u niet verder dan enkele algemeenheden op te sommen, zoals dat hij verantwoordelijk is voor de

regio, hij problemen oplost, noden vervult en advies geeft (CGVS, p. 8). Gevraagd wat voor soort

adviezen dit waren, zegt u dit niet te weten, aangezien u niet bij hem was (CGVS, p. 9). Dat u geen

enkel voorbeeld kan geven van een tussenkomst of een zaak waar M. K. D. (...) zijn politieke gewicht in

de schaal wierp, is allerminst geloofwaardig. Ook vreemd is dat u over Jamiat, de door u verklaarde

politieke partij waartoe uw oom behoorde geen enkel begin van informatie kunt geven. U zegt dat de

groep reeds lange tijd bestaat, maar dat u geen verdere informatie heeft (CGVS, p. 9). Ook wat het doel,

de ideologie, is van de partij weet u niet (CGVS, p. 9). Gevraagd naar andere namen die tot de partij van

uw oom behoren, behalve dan de door u genoemde provinciegouverneur Ata Muhammad Nur (CGVS,

p. 9), zegt u dat het er veel zijn, maar dat u zelf niemand anders kent (CGVS, p. 10). Gevraagd naar

belangrijke personen die uw oom heeft ontmoet in zijn hoedanigheid van provincieraadslid, weet u

slechts één naam te noemen, die van commandant Ahtar, en zegt u vervolgens dat uw oom inderdaad

veel belangrijke en beroemde mensen heeft ontmoet, maar dat u ze niet kent (CGVS, p. 8). U roept uw

jeugdige leeftijd in als reden waarom u niet meer weet te vertellen over de zaken waar de partij van uw

oom voor staat of wat het doel van zijn partij is (CGVS, p. 9). Als volwassen man uit een politiek nest

mag echter verwacht worden dat u toch iets weet te vertellen over de partij waar uw oom tot op de dag

van vandaag toe zou behoren, hetgeen duidelijk niet aan de orde is. En wanneer gepolst wordt naar de

publieke opinie over uw oom in de bazaar, de plek bij uitstek voor politieke debatten, blijkt dat er nooit

iemand zijn opinie heeft gedeeld over uw oom in de vier jaar dat u er een winkel heeft gerund (CGVS, p.

10). Wanneer u vervolgens nogmaals wordt uitgenodigd iets extra te vertellen over de job van uw oom,

beweert u dat u overdag bezig was in uw winkel en u bijgevolg nooit iets heeft gevraagd hierover

(CGVS, p. 10). Naast het feit dat u op geen enkele manier weet te overtuigen dichte familie te zijn van

het provincieraadslid Haji M. K. D. (...), weet u ook niets te vertellen over zijn functie vooraleer hij

verkozen werd tijdens de verkiezingen in 2009. U weet enkel dat hij ooit commandant is

geweest (CGVS, p. 9), maar uitgenodigd iets meer te vertellen over zijn job als commandant, moet u

alweer het antwoord schuldig blijven. Gevraagd naar wie zijn vijanden waren op dat moment, zegt u

enkel dat niemand wist wie zijn vijanden waren, dat u niet weet of het taliban of iemand anders was en

dat iedereen tegen iedereen vocht op dat moment (CGVS, p. 19). Het enige wat u nog weet te vertellen

over de carrière van uw oom is dat hij tussen zijn functie als commandant en zijn verkiezing tot

provincieraadslid twaalf tot dertien jaar werkloos thuis heeft gezeten (CGVS, p.19). Wanneer u tot slot

nogmaals wordt uitgenodigd honderduit te vertellen over uw oom en zijn werkzaamheden, kan u enkel

aangeven dat u helemaal niets kunt vertellen omdat u bezig was met uw winkel. Indien u daadwerkelijk

rechtstreeks geboren en getogen zou zijn in de familie van een vooraanstaand politicus uit Balkh, mag

verwacht worden dat u toch een begin van informatie zou kunnen geven. Alles bij elkaar genomen heeft

u het dan ook niet aannemelijk gemaakt dat u effectief dichte familie bent van een provincieraadslid

van Balkh, wiens functie uw leven volledig heeft bepaald.

Ook legt u ook geen geloofwaardige verklaringen af over de functie van uw vader als zijnde

de persoonlijke lijfwacht van uw oom. Gevraagd om iets meer te vertellen over zijn activiteiten, beperkt u

zich alweer tot enkele algemeenheden, namelijk dat het zijn job was om overal mee te gaan (CGVS, p.

6). Gevraagd naar enkele voorbeelden van plaatsen waar uw vader heenging, komt u niet verder dan

dat hij overal heenging (CGVS, p. 6), en wanneer u gevraagd wordt iets uitgebreider te vertellen over

gebeurtenissen die hij heeft meegemaakt of personen die hij heeft ontmoet, blijkt u hierover geen

verdere informatie te kunnen geven (CGVS, p. 6), aangezien hij zogezegd niet over zijn job sprak

(CGVS, p. 6). Gevraagd naar de collega’s van uw vader, weet u wel enkele namen op te sommen, maar

wanneer u vervolgens wordt gevraagd wat u weet over deze personen, blijkt uw kennis ook over deze

zogenaamde dorpsgenoten nihil te zijn (CGVS, p. 7).

Ook bent u er niet in geslaagd dat uw vader om het leven is gekomen na een aanslag van de taliban.

Opnieuw overstijgen uw verklaringen over deze ingrijpende gebeurtenis de algemeenheden niet.

Vooreest moet hierover worden opgemerkt dat het merkwaardig is dat uw kennis over de

moordomstandigheden niet verder reikt dan de korte aantekeningen op de foto’s die u als bewijs van de

dood op uw vader neerlegt. Gevraagd te vertellen over de doodsoorzaak zegt u dat de taliban uit een
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zijstraat kwamen aan het Girit kasteel en op uw vader schoten (CGVS, p. 14). Meer over de aanval kan

u niet kwijt. Ook wanneer wordt gevraagd of er getuigen van de aanval waren, zegt u dat er dorpelingen

waren, maar dat u niet weet of zij de daders hebben opgemerkt of niet (CGVS, p. 15), waarna u

onmiddellijk daarna vertelt dat ze de daders wel hebben gezien, maar niet hebben herkend (CGVS,

p. 15). Ook opmerkelijk is dat u geen informatie kunt geven over de talibanleider Hazrat Mohammad

Gerget, die volgens u de hoofdverantwoordelijkheid draagt voor de dood van uw vader (CGVS, p. 17).

Van iemand die zijn vader heeft verloren omwille van deze man en zijn land van herkomst is moeten

ontvluchten als gevolg daarvan, mag meer worden verwacht dan dat hij “niets speciaals” antwoordt op

de vraag wat voor informatie hij heeft over zijn vervolger. Er mag worden verwacht dat u tot in het detail

zou onderzocht hebben wie deze talib is, om bijvoorbeeld uw risico op vervolging door deze persoon

perfect te kunnen inschatten. De vaststelling dat u enkel kan aangeven dat hij een beroemde talib uit

Tana is, ondermijnt dan ook ten stelligste dat u in Afghanistan een vrees op vervolging hebt voor deze

persoon.

Vervolgens bent u er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat u zelf ook vervolging vreest

in Afghanistan. Zo is het opmerkelijk dat de taliban u via het dorpshoofd met de dood zou bedreigd

hebben (CGVS, p. 20), maar dat u wel nog zeven maanden in Afghanistan bent gebleven, aangezien u

op zoek was naar iemand betrouwbaar (CGVS, p. 19-20). Indien u effectief uw land heeft verlaten

omdat u bedreigd werd door de taliban, kan er verwacht worden dat u niet thuis zou hebben gezeten uw

vlucht te regelen, maar eerder op een andere plaats zou zijn gaan onderduiken om in eerste instantie te

ontkomen aan uw vervolgers. Dat u echter nog zeven maand thuis zou hebben verbleven, relativeert op

ernstige wijze de ernst van de door u voorgehouden vrees voor vervolging en ondermijnt verder de

geloofwaardigheid van uw asielrelaas. Uw ongeloofwaardigheid wordt verder versterkt doordat u

bovendien ook tegenstrijdige verklaringen aflegt over de zeven maanden die u nog in Afghanistan heeft

verbleven na de dood van uw vader. Zo verklaarde u bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat u

zich na de dood van uw vader op verschillende plaatsen bij uw familie heeft verstopt, zowel in Boka

alsook in andere dorpen (vragenlijst CGVS, vraag 5). Tijdens het gehoor op het CGVS beweert u dan

weer gedurende zeven maand thuis te hebben gewacht en u ook van thuis te zijn vertrokken (CGVS, p.

19). Geconfronteerd met uw eerdere verklaringen, blijft u erbij dat u dit nooit heeft gezegd en dat u nooit

een fout zou maken (CGVS, p. 19). Echter, het louter ontkennen van een vorige verklaring, doet geen

enkele afbreuk aan voornoemde, duidelijke tegenstrijdigheid. Bovendien werd, zoals hierboven reeds

geschreven, de vragenlijst u voorgelezen en haalde u ook deze ‘fouten’ niet aan bij het begin van uw

gehoor op het CGVS.

Uw vrees voor vervolging wordt verder ondermijnd doordat uw verklaringen allerminst stroken met de

documenten die u hierover neerlegt. Zo beweert u dat de bevestigingsbrief uw problemen bevestigt en

dat het aantoont door welke provincies u bent gereisd. Echter, de inhoud van de brief is een schrijven uit

uw eigen naam, waarin u verklaart dat u verschillende keren bent bedreigd door de vijand van de

overheid, dat u meermaals bent achtervolgd en dat ze bovendien pogingen hebben ondernomen om u

te ontvoeren en te doden, voorafgaand aan de dood van uw vader (zie document 5 en vertaling), hoewel

u tijdens het gehoor duidelijk beweert dat er een incident heeft plaatsgevonden in 1390 en een incident

in 1394, steeds op uw vader, maar dat er ondertussen geen andere incidenten hebben plaatsgevonden

(CGVS, p. 7). Bovendien verklaart u zelf in de brief ook na de dood van uw vader opnieuw achtervolgd

geweest te zijn door de taliban, hetgeen ook niet strookt met uw verklaringen, waarbij u zegt dat u enkel

via het dorpshoofd te weten bent gekomen over uw bedreiging (CGVS, p. 20). De brief maakt

daarentegen geen melding van provincies waardoor u zou gereisd zijn. De significante

tegenstrijdigheden tussen uw verklaringen en de inhoud van de brief, ondermijnen uw

geloofwaardigheid in ernstige mate. Ook legt u als bewijs van de dood van uw vader een USB-stick neer

met beelden van de begrafenis, maar gevraagd of u zelf te zien bent op deze beelden, beweert u dit niet

te weten aangezien u er zelf niet naar heeft gekeken (CGVS, p.12). Indien u echter beelden neerlegt ter

ondersteuning van uw asielrelaas, dan mag er ook verwacht worden dat u weet wat of wie er op deze

beelden te zien is, hetgeen hier duidelijk niet aan de orde is. Uw gebrekkige interesse in de door u

neergelegde bewijzen, ondermijnt nog maar eens uw geloofwaardigheid. Ook zeggen de beelden niets

over een persoonlijke band tussen u en de overledene. Ook de foto’s tonen geen familieband

aan tussen u en de man op deze foto’s.

Tot slot kan er ook geen geloof worden gehecht aan het profiel dat u zichzelf aanmeet, namelijk dat van

ongeschoolde winkeluitbater (CGVS, p. 4), wat een weerslag heeft op uw algemene geloofwaardigheid.

U slaagt er immers niet in te overtuigen waarom u nooit naar school bent kunnen gaan. U beweert dat

de positie van uw oom en de job van uw vader het immers voor u onmogelijk maakte om naar school te

gaan (CGVS, p. 4). Wanneer u wordt geconfronteerd met het feit dat uw oom pas tijdens de
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verkiezingen van 1388 AK, 2009 GK, verkozen werd tot de Provinciale Raad, en u op dat moment reeds

14 jaar was, zegt u plots dat u eigenlijk voordien ook al problemen had, omdat uw oom ooit een

commandant is geweest (CGVS, p. 18). Indien de activiteiten van uw oom effectief aan de basis liggen

van het feit dat u nooit school heeft kunnen lopen, is het opmerkelijk dat u, zoals hierboven reeds

beschreven, geen enkele info weet te verschaffen over zijn activiteiten voor de periode dat hij is

verkozen als provincieraadslid. Ook is het opmerkelijk dat u beweert niet naar school te kunnen gaan

omwille van de taliban, maar het anderzijds geen probleem was om naar de moskee te gaan

en vervolgens een eigen winkel te starten in de bazaar (CGVS, p. 4). Uw antwoord dat uw vader u naar

de winkel bracht, u veiliger was in de bazaar en er veel kinderen waren in de bazaar (CGVS, p. 5), kan

niet als een afdoende verklaring worden gezien waarom u niet naar school kon gaan, maar wel naar

andere plaatsen. In een school zijn er namelijk ook heel wat kinderen. Ook dient te worden opgemerkt

dat u enerzijds beweert dat u problemen had omwille van uw oom, aangezien u tot dezelfde familie

behoorde en het geen verschil maakt of uw vader of uw oom problemen hadden, aangezien jullie

allemaal familie waren (CGVS, p. 18), maar dat momenteel blijkbaar uw neef probleemloos uw winkel in

Balkh verder kan uitbaten (CGVS, p. 19), aangezien hij niet gelinkt is aan de familie en u nu de oudste

bent na uw vader (CGVS, p. 20). Wanneer bovendien wordt opgemerkt dat u als analfabeet met een

beperkte kennis van het Dari (CGVS, p. 4), op facebook blijkbaar duidelijk communiceert in beide

landstalen (CGVS, p. 12), verklaart u dit door het feit dat uw kamergenoten in het centrum u hierbij

helpen (CGVS, p. 12). Het is dan ook merkwaardig te noemen dat u uw kamergenoten in het centrum

voldoende vertrouwt om uw facebookaccount te beheren (CGVS, p. 12), maar dat dit vertrouwen er niet

is om uw documenten voor te lezen die u neerlegt ter staving van uw asielrelaas. U bent immers niet

zeker of ze het wel correct zouden voorlezen (CGVS, p. 20). U heeft bijgevolg niet overtuigd een

analfabeet te zijn die omwille van problemen met de taliban nooit de kans heeft gehad om school te

lopen.

Gezien het geheel van bovenstaande vaststellingen heeft u niet aannemelijk gemaakt dat er bij

terugkeer naar Afghanistan in uw hoofde een vrees voor vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie zou bestaan, noch dat u in geval van terugkeer naar uw land van herkomst een

reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet.

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 is van
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veralgemeend, willekeurig geweld: (i) het aantal burgers dat het slachtoffer is van willekeurig geweld,

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

incidenten; en (iii) het aantal personen dat omwille van het conflict ontheemd werd. UNHCR benadrukt

dat het aantal burgerslachtoffers en het aantal veiligheidsincidenten belangrijke indicatoren zijn voor het

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

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

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

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

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

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

te beoordelen.

Uit de analyse van de veiligheidssituatie door UNHCR blijkt weliswaar dat de veiligheidssituatie in

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

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

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

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

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

veiligheidssituatie in de provincie Balkh te worden beoordeeld.

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

COI Focus Afghanistan: Security Situation in Balkh province van 28 april 2017) blijkt dat het grootste

aandeel van het geweld en de kern van het conflict te situeren is in het Zuiden, Zuid-Oosten en het

Oosten. De provincie Balkh behoort tot de noordelijke regio van Afghanistan. Uit de beschikbare

informatie blijkt dat de provincie Balkh grotendeels in handen is van de overheid. De provincie is een

toevluchtsoord voor families die het geweld in andere provincies ontvluchten. De hoofdplaats van de

provincie, Mazar-e Sharif is één van de grootste commerciële en financiële centra van Afghanistan en

wordt bestempeld als één van de veiligste steden in Afghanistan. Het gros van de incidenten die er

plaatsvinden zijn “non-conlict related”. Niettegenstaande er tijdens de verslagperiode

aanslagen gepleegd werden waarbij ook burgerslachtoffers te betreuren vielen, is het geweld in Mazar-e

Sharif hoofdzakelijk doelgericht van aard. Zowel in 2015, als in 2016 vonden er ook enkele aanvallen op

“high-profile”doelwitten plaats. De meeste veiligheidsincidenten in de provincie Balkh worden

gerapporteerd in het district Chemtal. Het merendeel van de gewelddaden die er plaatsvinden zijn

doelgericht van aard, en nemen hoofdzakelijk de vorm aan van IED-explosies en gewapende

confrontaties tussen de Afghaanse veiligheidsdiensten en de opstandelingen. De provincie blijkt

bovendien een toevluchtsoord te zijn voor burgers die het geweld in andere noordelijke

en noordoostelijke provincies ontvluchten.

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 provincie Balkh 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 uw regio aldus geen reëel risico op ernstige

schade in de zin van art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet. U bracht bovendien geen informatie aan

waaruit het tegendeel zou blijken.

De door u neergelegde documenten kunnen aan bovenstaande vaststelling niet wijzigen. Uw

taskara toont enkel uw identiteit aan en zegt niets over uw asielmotieven waardoor het deze ook niet

aantoont. De brief die uw problemen bevestigt, de drie opnames van de begrafenis en de foto’s van het

incident en de dood van uw vader zijn hierboven reeds uitvoerig besproken. Bovendien kunt u op geen

enkele manier een familiale band aantonen tussen u en de persoon op de foto’s. Ook moet worden

opgemerkt dat dergelijke documenten enkel als bewijs kunnen worden aanvaard voor zover ze worden

gedragen door plausibele en geloofwaardige verklaringen, hetgeen hier, zoals hierboven werd

vastgesteld, niet het geval is. Uit informatie waarover het Commissariaatgeneraal beschikt blijkt dat de

betrouwbaarheid van Afghaanse documenten in het algemeen erg onzeker zijn en corruptie wijd

verbreid is bij het verkrijgen van civiele documenten (zie informatie in administratief dossier).

C. Conclusie
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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 enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 1 van het Internationaal

Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 (hierna: het

Verdrag van Genève), van de artikelen 48/3, 48/4, 48/5 en 48/6 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 paragrafen 196-199 van het “Handbook on

Procedures and Criteria for Determining Refugee Status”, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van artikel

10, § 3 van de richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013

betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale

bescherming, en van de artikelen 4, 17 en 27 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van

de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen. Tevens is de verzoekende partij van mening dat de verwerende partij een manifeste

appreciatiefout heeft begaan.

2.1.1. De verzoekende partij licht haar middel als volgt toe:

“Artikel 27 van het Koninklijk Besluit van 11 juli 2003 dient toegepast te worden, wat niet correct gedaan

werd door de verwerende partij: “De Commissaris-generaal beoordeelt de asielaanvraag op individuele,

objectieve en onpartijdige wijze en houdt rekening met de volgende elementen: a) alle relevante feiten

in verband met het land van herkomst op het ogenblik dat een beslissing inzake de asielaanvraag wordt

genomen, met inbegrip van de wetten en reglementen van het land van herkomst en de wijze waarop

deze worden toegepast; b) de relevante informatie en documenten die door de asielzoeker worden

voorgelegd, samen met informatie die toelaat te bepalen of de asielzoeker aan vervolging of ernstige

schade is blootgesteld of blootgesteld zou kunnen worden; c) de individuele status en de persoonlijke

situatie van de asielzoeker, met inbegrip van factoren zoals zijn verleden, geslacht en leeftijd, ten einde

te beoordelen of de daden waaraan hij werd blootgesteld of dreigt te worden blootgesteld, zouden

kunnen worden beschouwd als een vervolging of ernstige schade, rekening houdend met de

persoonlijke situatie van de asielzoeker”.

Volgens deze bepaling moet een grondige analyse uitgevoerd worden van de relevante informatie die

door de verzoeker werd voorgelegd. Dit werd in casu niet correct gedaan.

Uw Raad beoordeelde tevens meermaals dat het risico objectief primeerde op de soms onduidelijkere

verklaringen over bepaalde aspecten van een relaas: « dans les cas où un doute existe sur la réalité́ de 

certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine

sur l’existence d’une crainte d’ê tre persécuté qui pourrait ê tre établie à suffisance, nonobstant ce

doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains » (RVV, nr. 43 080 van 6

mei 2010).

Paragrafen 39 en 201 van de procedure gids van UNHCR ook bepalen dat« […] il convient de tenir

compte de toutes les circonstances pour se faire une idée exacte de la situation de celui qui demande le

statut de réfugié. » en « Très souvent, le processus d'établissement des faits ne sera achevé que

lorsque la lumière aura été faite sur tout un ensemble de circonstances. Le fait de considérer certains

incidents isolément hors de leur contexte peut conduire à des erreurs d'appréciation».

In voorkomend geval, miskent het CGVS de notie van vluchteling (artikel 48/3) en die van subsidiaire

bescherming (artikel 48/4); tevens is de motivatie van de bestreden beslissing onvoldoende door telkens

de meest nadelige interpretatie voor verzoeker te weerhouden (Raad van State, nr. 104.820 van 18

maart 2002).

1. Toekenning van het vluchtelingenstatus

Het CGVS stelt vast dat de verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt dat er in zijn hoofd een gegronde

vrees voor persoonlijke en systematische vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie bestaat.

In casu, begaat het CGVS een manifeste appreciatiefout door telkens de meest nadelige interpretatie

voor verzoeker te weerhouden (Raad van state, arrest 104.820 van 18 maart 2002).

 De foute inschatting van het exact profiel van verzoeker

Er dient rekening gehouden te worden met het profiel van verzoeker en dan vooral met alle kenmerkken

van verzoeker.

Bovendien, luiden de volgende rechtsbepalingen als volgt:

Artikel 4 van het K.B. van 11 juli 2003
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“§ 1. De ambtenaar houdt rekening met de specifieke omstandigheden die de asielzoeker betreffen, in

het bijzonder desgevallend de omstandigheid dat hij behoort tot een kwetsbare groep”.

Verzoeker wenst ten eerste volgend argument laten gelden: Het blijkt uit de bestreden beslissing dat

verweerster het exact profiel van verzoeker niet juist ingeschat heeft.

Zo stelt de bestreden beslissing “als volwassen man uit politiek nest mag echter verwacht worden dat u

toch iets weet te vertellen over de partij waar uw oom tot op de dag van vandaag toe zou behoren”

(bestreden beslissing p.2)

Het CGVS heeft het profiel van de verzoeker niet goed begrepen. Zijn familie is geen intellectuele

familie. De verzoeker en zijn broers zijn nooit naar school gegaan. Zijn vader werkte eerst in de

landbouw sector en daarna werkte hij als persoonlijke lijfwacht van zijn broer (de oom van de

verzoeker). De verzoeker was nooit betrokken bij een politieke activiteit.

Het CGVS verwijt aan de verzoeker dat hij niets over de werk van zijn oom weet. De verzoeker had

geen belangstelling voor de politiek gebied. Integendeel de verzoeker wilde niet ervoor zich interesseren

omdat de politiek activiteit van zijn oom de redenen waarom hij thuis moest blijven, was.

Het CGVS moet rekening houden met de geheel van het profiel van de verzoeker. Hij is thuis gebleven

tijdens zijn hele jeugdigheid omwille van de veiligheidssituatie van zijn familie. Op 15 jaar oud trouwde

de verzoeker met zijn vrouw. Op 16 jaar oud begon de verzoeker zijn werk in zijn winkel. Omwille van

het feit dat hij nooit naar school is gegaan, kan de verzoeker niet schrijven en lezen.

Het CGVS beschouwt dat omdat de oom van de verzoeker een politicus was, iedereen in de familie op

de hoogte van de Afghaanse politiek moet zijn. De verzoeker heeft duidelijk uitgelegd dat zelfs zijn

vader niet zo veel over politiek wist. Hij was alleen de lijfwacht van zijn broer en hij ging overal met hem

mee maar hij wist niet al de inhout van zijn werk.

Het CGVS gelooft niet dat de verzoeker nooit naar school is gegaan en dat hij niet kan lezen en

schrijven voor verschillende redenen.

Eerst vindt het CGVS vreemd dat de verzoeker een facebook account heeft. De verzoeker heeft

uitgelegd (gehoor p.20) dat zijn kamergenoten in het centrum hem helpen. Het CGVS begrijpt niet

waarom de verzoeker deze personen vertrouwen om zijn facebookaccount te beheren maar niet om zijn

documenten te lezen. Het verschil tussen de twee is echter overduidelijk, een is gebonden met zijn

veiligheidssituatie terwijl zijn facebookaccount is niet.

Dan begrijpt het CGVS niet hoe een ongeletterd man een winkeluitbater kan zijn. Alleen 31,7% van de

bevolking zijn geletterd1. Het betekend niet dat 69% van de bevolking geen werk heeft. (stuk 3)

Het profiel van de verzoeker is nog meer duidelijk wanneer hij over de gevechten in Afghanistan praat

(gehoor p.10). In zijn gehoor legt de verzoeker uit dat hij weet dat er veel gevechten in Afghanistan

waren en dat zijn grootvader is dood omwille van dat maar hij kan niet erover uitvoerig praten.

In zijn hele gehoor, het profiel van de verzoeker is bevestigd. De verzoeker is een niet ontwikkeld jonge

man die heeft geen belangstelling voor politiek et wil alleen rustig met zijn familie leven. Hij herhaalde

verschillende keren in zijn gehoor dat hij bezig met zijn winkel was.

Bovendien wil de verzoeker benadrukken dat het frequent is in Afghanistan dat de familieleden van de

politici het doelwit van aanvallen zijn2 : “As in 2016, AntiGovernment Elements continued to target off-

duty and former Afghan National Police officers, civilian Government workers, family members of civilian

Government workers and Afghan national security forces, civilians believed to be government spies as

well as civilians perceived to oppose Anti-Government Element values.” (UNAMA, July 2017, S. 43)”

 De familieband tussen de verzoeker en M. K. D. (...)

Tijdens het hele gehoor beschouwt het CGVS dat de verzoeker meer zou moeten kennen over de

politiek activiteit van zijn oom. In het gehoor vraagt de toehoorster (gehoor p.10) “kunt u mij nog iets

extra vertellen over de job van uw oom, ik veronderstel dat u fier was over de job van uw oom, dus dat u

toch nog iets weet “.

Het CGVS verwijt aan de verzoeker dat hij geen meer informatie over de job van zijn oom kent. Het

CGVS vindt het niet normaal dat de verzoeker geen belangstelling ervoor had. Het is heel vreemd dat

het CGVS aan de verzoeker zijn gevoelen verwijt. De politiek activiteiten van zijn oom heeft ooit de

verzoeker verveeld omdat hij de gevolgen ervan moet ondergaan, bij voorbeeld het feit dat hij thuis

moest blijven om veilig te zijn.

Het CGVS schendt hier artikel 4 van het K.B. van 11 juli 2003 “§ 3. De ambtenaar onderzoekt de

asielaanvragen op individuele, objectieve en onpartijdige wijze.”

De verwerende partij gelooft niet aan de familieband tussen de verzoeker en M. K. D. (...). Het CGVS

baseert zich op het enkele feit dat de verzoeker niet goed de politiek functie van zijn oom kent. De

verzoeker heeft geen probleem om over zijn oom te praten maar hij heeft uitgelegd dat hij niets in

politiek kent en dat ze nooit over politiek thuis praatten. De verzoeker had en familierelatie met zijn oom.

Hij uitgelegd dat wanneer hij tijd met zijn familie had, sprak hij niet over zijn job.

Zoals hierboven uitgelegd kent de verzoeker niets over politiek. Het is dus normaal dat hij twee functies

zoals lid van de Provinciale Raad en lid van de nationale parlement met elkaar verwart. Het is ook
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normaal dat hij niet veel weet over de politiek partij van zijn oom (Jamiat). Hij weet alleen dat het bestaat

al heel lang. Het CGVS mag niet verwachten dat een jonge analfabeet man de ideologie van een

politiek partij goed kent hoewel zijn oom erbij betrokken is.

Het CGVS beschouwt dat het feit dat de verzoeker geen belangrijke personen heeft ontmoet, een bewijs

is dat de verzoeker geen familieband met M. K. D. (...) heeft. Het is toch helemaal normaal aangezien

het gevaar dat de oom van de verzoeker zijn collega’s niet thuis meebracht. De oom van de verzoeker

wilde

Het CGVS vindt het ook vreemd dat de verzoeker in de bazaar geen gesprek over de job van zijn oom

had. Het CGVS houdt niet in rekening het dagelijks leven van de verzoeker. Hij was bezig aan het

werken in zijn winkel en hij is niet door politiek geïnteresseerd dus is het normaal dat hij geen discussie

over politiek met zijn klanten begon.

In het hele gehoor is het overduidelijk dat de verzoeker personele dingen over zijn oom kent (bij

voorbeeld het feit dat hij werkloos was tijdens veel jaren, het feit dat hij een andere job als commandant

had wanneer de verzoeker kind was) maar hij niet veel over zijn politiek activiteit weet. De verzoeker

legt dat heel nauwkeurig uit in het gehoor (p.8). Het betekend helemaal niet dat er geen gevaar voor

hem is omwille van de job van zijn oom.

 De functie van de vader van de verzoeker

De verwerende partij concludeert dat de verzoeker liegt omdat hij niet veel over het werk van zijn vader

weet. Zoals hierboven uitgelegd sprak de vader van de verzoeker niet veel over zijn job (gehoor p.6).

Bovendien wist hij ook niet de inhout van de job van M. K. D. (...). Hij was zijn lijfwacht, niet zijn

vertrouwde. De verzoeker heeft uitgelegd dat zijn vader moest met zijn oom overal gaan. Het is het werk

van een lijfwacht. Hij kent de namen van zijn collega’s en een beetje over hen maar hij ging niet met zijn

vader naar werk. Hoe kan hij meer weten dan wat zijn vader heeft hem gezegd?

 Het overlijden van de vader van de verzoeker 

Het CGVS verwijt aan de verzoeker dat hij niet de precies omstandigheden van het overlijden van zijn

vader kent. Niettemin heeft de verzoeker in het gehoor uitgelegd dat hij niet ter plaatste was. De

verzoeker kan niet vertellen wat hij niet weet.

Na deze aanval heeft de oom van de verzoeker geprobeerd om de verantwoordelijke personen terug te

vinden. Hij is naar de politie gegaan om te vragen dat ze een onderzoek beginnen. Hij heeft over zijn job

gepraat en het feit dat deze aanval met zijn werk voor de overheid gebonden is maar de politie heeft

niets kunnen doen (gehoor p.7).

De verwerende partij verwijt aan de verzoeker dat hij de precies oorzaak van het overlijden niet kent. In

Afghanistan doen mensen geen autopsie. Hij weet dat zijn vader door de Taliban in zijn auto werd

schoten maar hij weet niet wie precies hem heeft gedood. De verzoeker kent niet de politiek context in

Afghanistan. Hij weet dat de Taliban een probleem met zijn familie omwille van het werk van zijn oom

heeft maar hij weet niet waarom precies.

Zo stelt de bestreden beslissing “Er mag worden verwacht dat u tot in het detail zou onderzocht hebben

wie deze Talib is, om bijvoorbeeld uw risico op vervolging door deze persoon perfect te kunnen

inschatten”. De verzoeker heeft uitdrukkelijk gezegd dat zijn oom had geprobeerd om de

verantwoordelijke personen terug te vinden.

De verzoeker heeft ook uitgelegd dat hij niet naar de video’s van zijn vader begrafenis kan kijken omdat

het te moeilijk voor hem is. Het is heel ongevoelig dat het CGVS verwijt dat aan de verzoeker.

 De bedreigingen ontvangen door de verzoeker

Het CGVS beschouwt dat de verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van de

Vluchtelingconventie heeft omdat zijn neef zich met zijn winkel bezighoudt en hij geen probleem heeft.

De verzoeker heeft gezegd (gehoor p.5) dat het zijn neef van moederkant was. Het is dus niet dezelfde

familie.

Bovendien vindt het CGVS niet coherent dat de verzoeker naar de bazaar en naar de Moskee kunnen

gaan maar niet naar school. De verzoeker heeft nauwkeurig uitgelegd dat hij naar de bazaar met zijn

vader ging maar nooit alleen. In de bazaar zijn er veel mensen en het is moeilijker voor de Taliban om

een precies doelwit aan te vallen. De verzoeker ging naar de Moskee alleen voor een jaar.

Het CGVS verwijt aan de verzoeker dat hij voor zeven manden thuis bleef terwijl hij al wist dat hij in een

gevaar was. De verzoeker heeft uitdrukkelijk gezegd dat hij was aan het zoeken voor iemand die hem

kan helpen om te vluchten. Het was niet zo gemakkelijk en het duurde zeven manden.

In het gehoor legt de verzoeker uit dat zijn broers nu ook thuis moeten blijven. Het is ook een bewijs van

de veiligheidssituatie van de familie van de verzoeker.

De verzoeker heeft goed uitgelegd dat hij niet veilig is in zijn land:

[citaat verzoekschrift, p. 18]

 De documenten neergelegd door de verzoeker 

De verzoeker heeft verschillende documenten neergelegd. Het CGVS heeft de documenten van de

verzoeker niet goed analyseert. Het CGVS beschouwt dat deze documenten geen bewijs van een
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precies vrees zijn omdat het de verklaringen van de verzoeker tegenspreekt. Het CGVS weigert dus de

brief neergelegd door de verzoeker. Niettemin bevestigt deze brief de verklaringen van de verzoeker

(gehoor p.5). Voorts heeft de verzoeker gezegd dat zijn familie altijd problemen had (zelfs voor de

verkiezing van 2009) omwille van de politiek activiteit van zijn oom. Hij heeft gezegd dat er was geen

groot incident tussen het voorval met de mijn en het overlijden van zijn vader. Dit is geen tegenstrijdige

verklaringen.

Bovendien kon de verzoeker niet deze brief herlezen omdat hij niet kan lezen. Hij weet dus dat de brief

zijn problemen uitlegt maar het was niet door hem geschreven. Het is dus mogelijk dat zijn problemen in

de brief door een andere manier zijn uitgelegd.

2. De subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4

In subsidiaire orde, vraagt de verzoeker dat hem de subsidiaire bescherming wordt toegekend in

overeenstemming met artikel 48/4, §2, c) van de wet van 15 december 1980. Uit beschikbare informatie

blijkt dat hij een reë el risico zou lopen om blootgesteld te worden aan een ernstige bedreiging van zijn

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

terugkeer naar zijn land van herkomst.

Op grond van artikel 48/4, §2 van de Vreemdelingenwet: “§2.Ernstige schade bestaat uit: • Doodstraf

of executie; of, • foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een

verzoeker in zijn land van herkomst; of, • ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een

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

conflict”.

• Veiligheidssituatie in Afghanistan

De verwerende partij baseert zich op het rapport “UNHCR Eligibility guidelines for assessing the

international protection needs for asylum-seekers from Afghanistan” van 19 april 2016 en het verslag

“COI FOCUS Afghannistan : Security Situation in Balkh province” van 28 april 2017 om haar beslissing

tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus te nemen.

In haar beslissing, zegt de verwerende partij dat « rekening houdend met het veranderlijk 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 » en hieraan toevoegt ze

dat « UNHCR wijst er dat asielzoekers afkomstig uit « conflict-affected area » nood kunnen hebben aan

bescherming » (beslissing, p.4).

De verwerende partij zegt dat « 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 die het slachtoffer zijn van willekeurig geweld (…); (ii) het aantal conflict gerelateerde

incidenten; en (iii) het aantal personen die omwille van het conflict ontheemd werden » (beslissing, p. 4).

De raad van de verzoeker verbaast zich dat de verwerende partij concludeert dat « in de objectieve

informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, worden vernoemde aspecten in rekening

gebracht bij de beoordeling van de veiligheidssituatie in Afghanistan » en « de hierboven vermelde

indicatoren niet voldoende zijn om het reëel risico voor burgers te beoordelen ». Inderdaad, als de

verwerende partij een nauwgezet analyse van het verslag had gedaan, zou ze zich realiseren dat de

drie voorwaarden om te bepalen als er sprake van veralgemeend, willekeurig geweld is voldaan zijn.

• Betreffende het aantal burgers die het slachtoffer zijn van willekeurig geweld (sectie II, B, 1 van het

UNHCR verslag van april 2016), toont het UNHCR rapport aan dat we over een algemene stijging in het

aantal burgers die het slachtoffer zijn van incidenten veroorzaakt door Anti-Government Elements

kunnen spreken (UNHCR verslag van april 2016, pp. 16-18).

“The security situation in Afghanistan remains unpredictable, with civilians continuing to bear the brunt of

the conflict. Following the completion of the withdrawal of the international military forces in 2014, 2015

saw an intensification of the conflict, particularly in the second half of the year, together with a marked

deterioration of the security situation across the country compared to 2014. The Taliban was reported to

exercise control in an increasing number of districts, […]. An increase in the number of armed actors,

including as the result of the emergence of new groups affiliated to ISIS and the re-emergence of Al

Qaeda, has further destabilized the security situation. […]” (UNHCR rapport van april 2016, p. 14)

“The conflict is increasingly affecting all parts of the country. Moreover, the nature of the conflict has

reportedly continued to change.” (UNHCR rapport van april 2016, p. 14)

“Concerns have been expressed about the ANSFs’ capability and effectiveness in ensuring security and

stability across Afghanistan. The United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) has

expressed concerns about the continuing human rights abuses carried out by pro-government armed

group and the extent to which such groups are able to act with impunity. Civilian casualties by pro-

government armed groups reportedly increased by 42 per cent compared to 2014. Civilians were also
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reported to be increasingly caught in the line of fire between pro-government armed groups and AGEs.”

(UNHCR rapport van april 2016, p. 15-16)

“The number of civilian casualties increased every year between 2009 and 2015, apart from a four per

cent decrease in 2012 compared to 2011. The year 2015 saw the highest number of civilian casualties

compared to previous years, with 11,002 civilian casualties (3,545 civilian deaths and 7,457 injured).

Between 1 January 2009 and December 2015, UNAMA recorded a total of 58,736 civilian casualties

(21,323 deaths and 37,413 injured). The trend of rising numbers of civilian casualties continued in the

first quarter of 2016.” (UNHCR rapport van april 2016, p. 16)

In andere worden, maakte het conflict in Afghanistan meer dan 294 doden (3 545/12) en meer dan 621

(7 457/12) verwonden per maand in 2015.

De verwerende partij kan niet zeggen dat deze laatste jaren/maanden het aantal burgerslachtoffers is

gedaald terwijl de gegevens op basis van welke de verwerende partij de beslissing heeft genomen het

tegenovergestelde aanduidt.

• Wat betreft het aantal conflict gerelateerde incidenten (sectie II, B, 2 van het UNHCR verslag), toont

het verslag dat “In 2015, 22,634 security incidents were recorded, a 3 per cen increase compared to

2014 and the second-highest number since 2001.” (p.18)

• Ten einde, betreffende het aantal personen die omwille van het conflict ontheemd werden (sectie II, E

van het UNHCR verslag van augustus 2013), toont het verslag aan dat heel veel personen het land

moesten verlaten omwille van het conflict en de onveiligheid:

- “Conflict and insecurity continue to be major drivers of internal displacement in Afghanistan, affecting

all areas of the country. […] It was estimated that some 384,000 people were newly displaced in 2015,

a significant increase from the displacement levels reported in 2014 (about 192,000 persons) and in

2013 (about 127,000 persons). The displacement trends in the first months of 2016 were reported to be

in line with those in the last months of 2015. […]. Official figures for the total number of IDPs may under-

represent the actual scale of the displacement problem in Afghanistan, as they likely exclude some IDPs

dispersed in urban areas, […]” (UNHCR rapport van april 2016, p. 28)

- “As of the end of November 2015, the 10 provinces with the largest new displacement in 2015 were

(from largest to smallest) Kunduz, Nangarhar, Takhar, Kabul, Helmand, Badghis, Faryab, Farah,

Badakhshan, Paktia.” (UNHCR rapport van april 2016, p. 28, voetnoot n°168)

- “An estimated 40 per cent of returnees are reportedly vulnerable with poor access to livelihood, food,

and shelter. Obstacles to return for both IDPs and returning refugees include on-going insecurity in their

areas of origin; loss of livelihoods and assets; lack of access to health care and education; and

difficulties in reclaiming land and property.” (UNHCR rapport van april 2016, pp. 31-32)

Hoewel de verwerende partij rekening moest houden met alle relevante elementen om haar beslissing

te nemen, heeft ze geen rekening gehouden met alle informatie die in de verslagen staan. Zo als

aangetoond is de evaluatie van de veiligheidssituatie niet goed bestudeerd en bestaat er een heel groot

risico voor burgers in Afghanistan. Aangezien dat de verwerende partij haar beslissing niet op een

deugdelijk onderzoek van alle informatie – die bovendien zijn te oud – waarover ze beschikt gebaseerd

heeft, heeft ze het artikel 10, §3, van de Richtlijn 2013/32/UE geschonden.

Uit het recent UNHCR rapport van april 2016, beïnvloedt het conflict progressief alle delen van het land.

De aard van het conflict verandert. Onder deze omstandigheden zou het terugsturen van de verzoeker

naar zijn regio van herkomst een schending van artikel 3 EVRM vormen.

In de provincie Balkh zijn er frequent incidenten. De bestreden beslissing zegt dat “uit de beschikbare

informatie blijkt dat de provincie Balkh grotendeels in handen is van de overheid”. Deze informatie niet

waar is. In de provincie Balkh “The Taliban and Afghan military have been battling for control of the

district as of mid-August.”

2.2. Beoordeling

2.2.1. Bevoegdheid

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

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

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

Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil

(wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor

Vreemdelingen-betwistingen, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, p. 95-96 en 133). Door de

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

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoeker daarop. Hij dient daarbij niet

noodzakelijk op alle aangevoerde argumenten in te gaan.
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Op grond van artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt verzoekers verzoek om internationale

bescherming hierna bij voorrang onderzocht in het kader van het Vluchtelingenverdrag, 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 gemotiveerd arrest te vellen dat aangeeft om welke

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

Vreemdelingenwet.

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 en artikel 13, lid

1 van de richtlijn 2013/32/EU en bijgevolg in het licht van deze Unierechtelijke bepaling dienen te

worden gelezen.

De in artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU vervatte ‘beoordeling van feiten en omstandigheden’ in het

kader van een onderzoek naar aanleiding van een verzoek om internationale bescherming, 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 in artikel 4, lid 1 van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, lid 1 van

de richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht, die beperkt is tot deze eerste fase, houdt in dat

het in beginsel aan de verzoeker om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter

staving van zijn verzoek, zoals vermeld in artikel 48/6, §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet, zo

spoedig mogelijk aan te brengen opdat de relevante elementen van zijn verzoek kunnen worden

bepaald.

De verzoeker moet aldus een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer aan de

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

Indien de door de verzoeker aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of

relevant zijn, is het aan de met het onderzoek belaste instanties om actief met de verzoeker samen te

werken om alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Daarnaast dienen deze

instanties ervoor te zorgen dat nauwkeurige en actuele informatie wordt verzameld over de algemene

situatie in het land van oorsprong en, waar nodig, in landen van doorreis.

De tweede fase betreft de beoordeling in rechte van deze gegevens door de met het onderzoek belaste

instanties, 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. Hier wordt beoordeeld wat de gevolgen zijn van de tot

staving van het verzoek ingediende elementen, en dus wordt beslist of die elementen daadwerkelijk

kunnen voldoen aan de voorwaarden voor de toekenning van de gevraagde internationale bescherming.

Dit onderzoek van de gegrondheid van het verzoek behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de met

het onderzoek belaste instanties zodat in deze fase een samenwerkingsplicht niet aan de orde is (HvJ

22 november 2012, C-277/11, M., pt. 64-70).

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

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet moet, onder meer, rekening worden

gehouden met alle relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een

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

bepalingen die gelden in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast, alsook met

de door verzoeker overgelegde documenten en afgelegde verklaringen. Consistentie, voldoende

detaillering en specificiteit alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de

geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld, rekening houdend met de individuele

omstandigheden van de betrokken verzoeker. 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 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 indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:
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“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

2.3.1. Aangaande de vluchtelingenstatus

De verzoekende partij verklaart dat zij haar land van herkomst diende te verlaten omdat zij daar wordt

geviseerd door de taliban omwille van de politieke activiteiten van haar oom langs vaderszijde. De

verzoekende partij verklaart dat haar oom, M. K. D., omstreeks 2009 verkozen werd in de provincieraad

van Balkh. Haar vader zou zijn landbouwactiviteiten gestopt zijn en aan de slag zijn gegaan als

persoonlijke lijfwacht van haar oom. Omstreeks 2011 zouden verzoekers oom en vader voor het eerst

het doelwit zijn geweest van een aanslag door de taliban, toen een mijn ontplofte die onder een brug

was geplaatst in verzoekers dorp Boka. Vier jaar later, op 27 maart 2015, zou verzoekers vader opnieuw

het slachtoffer zijn geweest van een aanslag. Verzoekers vader zou zijn beschoten in zijn wagen en ter

plaatse aan zijn verwondingen zijn overleden. De verzoekende partij zou hiervan op de hoogte zijn

gebracht door haar oom terwijl zij zich in de winkel bevond die zij uitbaatte. Volgens de verzoekende

partij zou haar oom vervolgens tevergeefs getracht hebben via de overheid meer te weten te komen

over de personen die verantwoordelijk waren voor de dood van haar vader. Omdat de verzoekende

partij na de dood van haar vader vreesde als oudste mannelijk gezinslid eveneens te worden gedood

door de taliban, zou zij besloten hebben haar land te ontvluchten. De verzoekende partij zou evenwel

nog zes maanden thuis zijn gebleven omdat het zo lang zou hebben geduurd om een

mensensmokkelaar te vinden die zij kon vertrouwen.

De Raad is in navolging van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van

oordeel dat de verzoekende partij haar asielrelaas niet aannemelijk heeft gemaakt.

Vooreerst kan er geen geloof worden gehecht aan de verwantschap van de verzoekende partij met M.

K. D., de persoon die volgens haar verklaringen aan de basis ligt van haar problemen met de taliban. Er

dient immers te worden vastgesteld dat de verzoekende partij tegenstrijdige en foutieve verklaringen

heeft afgelegd over de politieke functie die haar oom uitoefent. Tijdens haar gehoor bij de Dienst

Vreemdelingenzaken omschreef zij haar oom als “lid van de National Assembly”, dus als nationaal

parlementslid, terwijl zij tijdens haar gehoor op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen verklaarde dat haar oom lid is van de provincieraad van Balkh (stuk 10, vragenlijst CGVS,

vraag 3.5; stuk 5, gehoorverslag, p. 6-9). Nochtans werden haar verklaringen bij de Dienst

Vreemdelingenzaken haar na afloop van dit gehoor voorgelezen in het Pashtou en heeft zij het

gehoorverslag voor akkoord ondertekend. Bij aanvang van haar gehoor op het Commissariaat-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen verklaarde de verzoekende partij dat haar gehoor bij de Dienst

Vreemdelingenzaken goed was verlopen en dat zij niets aan haar verklaringen wou wijzigen (stuk 5,

gehoorverslag, p. 2). Nog daargelaten deze tegenstrijdigheid in verzoekers verklaringen, stelt de Raad

vast dat deze tevens geen steun vinden in de informatie die bij het administratief dossier werd gevoegd.

De verzoekende partij verklaarde dat M. K. D. in het Afghaanse jaar 1388 (2009/2010 AD) verkozen

raakte in de provincieraad en dat hij in de uitoefening van die functie door haar vader werd beschermd

toen deze op 27 maart 2015 omkwam bij een aanslag door de taliban. De in het administratief dossier

aanwezige lijst van provincieraadsleden van Balkh, die dateert van 2014, maakt echter geen melding

van M. K. D., zodat moet worden besloten dat M. K. D. in 2014 niet meer zetelde in de provincieraad

van Balkh. Behalve voorgaande vaststellingen doet ook de vaststelling dat de verzoekende partij

nauwelijks informatie heeft aangaande M. K. D. afbreuk aan haar geloofwaardigheid als zou het haar

oom betreffen, zoals in de bestreden beslissing terecht wordt uiteengezet:

“(…) Gevraagd iets meer te vertellen over zijn job, komt u niet verder dan enkele algemeenheden op te

sommen, zoals dat hij verantwoordelijk is voor de regio, hij problemen oplost, noden vervult en advies

geeft (CGVS, p. 8). Gevraagd wat voor soort adviezen dit waren, zegt u dit niet te weten, aangezien u

niet bij hem was (CGVS, p. 9). Dat u geen enkel voorbeeld kan geven van een tussenkomst of een zaak

waar M. K. D. […] zijn politieke gewicht in de schaal wierp, is allerminst geloofwaardig. Ook vreemd is

dat u over Jamiat, de door u verklaarde politieke partij waartoe uw oom behoorde geen enkel begin van
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informatie kunt geven. U zegt dat de groep reeds lange tijd bestaat, maar dat u geen verdere

informatie heeft (CGVS, p. 9). Ook wat het doel, de ideologie, is van de partij weet u niet (CGVS, p. 9).

Gevraagd naar andere namen die tot de partij van uw oom behoren, behalve dan de door u genoemde

provinciegouverneur Ata Muhammad Nur (CGVS, p. 9), zegt u dat het er veel zijn, maar dat u zelf

niemand anders kent (CGVS, p. 10). Gevraagd naar belangrijke personen die uw oom heeft ontmoet in

zijn hoedanigheid van provincieraadslid, weet u slechts één naam te noemen, die van commandant

Ahtar, en zegt u vervolgens dat uw oom inderdaad veel belangrijke en beroemde mensen heeft

ontmoet, maar dat u ze niet kent (CGVS, p. 8). U roept uw jeugdige leeftijd in als reden waarom u niet

meer weet te vertellen over de zaken waar de partij van uw oom voor staat of wat het doel van zijn partij

is (CGVS, p. 9). Als volwassen man uit een politiek nest mag echter verwacht worden dat u toch iets

weet te vertellen over de partij waar uw oom tot op de dag van vandaag toe zou behoren,

hetgeen duidelijk niet aan de orde is. En wanneer gepolst wordt naar de publieke opinie over uw oom in

de bazaar, de plek bij uitstek voor politieke debatten, blijkt dat er nooit iemand zijn opinie heeft gedeeld

over uw oom in de vier jaar dat u er een winkel heeft gerund (CGVS, p. 10). Wanneer u vervolgens

nogmaals wordt uitgenodigd iets extra te vertellen over de job van uw oom, beweert u dat u overdag

bezig was in uw winkel en u bijgevolg nooit iets heeft gevraagd hierover (CGVS, p. 10). Naast het feit

dat u op geen enkele manier weet te overtuigen dichte familie te zijn van het provincieraadslid H. M.K.

D. […], weet u ook niets te vertellen over zijn functie vooraleer hij verkozen werd tijdens de verkiezingen

in 2009. U weet enkel dat hij ooit commandant is geweest (CGVS, p. 9), maar uitgenodigd iets meer te

vertellen over zijn job als commandant, moet u alweer het antwoord schuldig blijven. Gevraagd naar wie

zijn vijanden waren op dat moment, zegt u enkel dat niemand wist wie zijn vijanden waren, dat u niet

weet of het taliban of iemand anders was en dat iedereen tegen iedereen vocht op dat moment (CGVS,

p. 19). Het enige wat u nog weet te vertellen over de carrière van uw oom is dat hij tussen zijn functie

als commandant en zijn verkiezing tot provincieraadslid twaalf tot dertien jaar werkloos thuis

heeft gezeten (CGVS, p.19). Wanneer u tot slot nogmaals wordt uitgenodigd honderduit te vertellen over

uw oom en zijn werkzaamheden, kan u enkel aangeven dat u helemaal niets kunt vertellen omdat u

bezig was met uw winkel. Indien u daadwerkelijk rechtstreeks geboren en getogen zou zijn in de familie

van een vooraanstaand politicus uit Balkh, mag verwacht worden dat u toch een begin van informatie

zou kunnen geven. Alles bij elkaar genomen heeft u het dan ook niet aannemelijk gemaakt dat u

effectief dichte familie bent van een provincieraadslid van Balkh, wiens functie uw leven volledig heeft

bepaald.”

Waar de verzoekende partij aanvoert dat de verwerende partij onvoldoende rekening heeft gehouden

met haar profiel, met name een ongeschoolde en ongeletterde jongeman die niet afkomstig is uit een

intellectuele familie en geen belangstelling heeft voor de politiek, kan de Raad haar niet bijtreden. Er

dienen vooreerst ernstige vragen te worden gesteld bij de bewering van de verzoekende partij nooit

naar school te zijn gegaan en niet te kunnen lezen of schrijven. Desgevraagd tijdens haar gehoor kon

de verzoekende partij allerminst overtuigen wat betreft de reden waarom zij nooit naar school zou zijn

gegaan. De verzoekende partij verwees dienaangaand in eerste instantie naar de problemen in de

eerste maand van het Afghaanse jaar 1394 (maart 2015), toen haar vader werd vermoord en zij zelf

reeds twintig jaar oud was. Uitdrukkelijk gevraagd naar de problemen waardoor zij niet naar school kon

gaan, maakte de verzoekende partij na enig aandringen gewag van “enkele andere problemen”

waardoor zij niet buiten kon komen. Gevraagd welke problemen zij bedoelde, verklaarde de

verzoekende partij dat haar familie bang was van de taliban omwille van de openbare functie van haar

oom en het feit dat haar vader zijn lijfwacht was (stuk 5, gehoorverslag, p. 4). Verderop in het gehoor

geconfronteerd met feit dat haar oom pas in 1388 (2009) verkozen werd in de provincieraad van Balkh

en zij op dat moment reeds veertien was, repliceerde de verzoekende partij dat zij en haar familie

eigenlijk voordien al in gevaar waren omdat haar oom ooit commandant is geweest (stuk 5,

gehoorverslag, p. 18). Indien de activiteiten van haar oom daadwerkelijk aan de basis zouden liggen van

het feit dat zij nooit school heeft kunnen lopen en haar hele jonge leven binnen moest blijven, kan

redelijkerwijs worden verwacht dat de verzoekende partij meer zou weten over het politieke verleden

van haar oom, quod non (stuk 5, gehoorverslag, p. 18, 19). Gelet op de onmiskenbare impact van haar

ooms activiteiten op haar persoonlijke ontwikkeling, is het argument dat de verzoekende partij zich voor

de politiek nooit heeft geïnteresseerd, sterker nog, dat de politieke activiteiten van haar oom haar niet

interesseerden net omdat zij daardoor moest thuis blijven, in dezen allerminst toereikend. Het houdt

tevens geen steek dat de verzoekende partij omwille van de activiteiten van haar oom niet naar school

kon, maar klaarblijkelijk wel naar de moskee en dat zij een eigen winkel kon beginnen in de bazaar (stuk

5, gehoorverslag, p. 4). Waar de verzoekende partij opmerkt dat zij maar gedurende een jaar naar de

moskee ging, verklaart zij niet waarom zij dit risico zou hebben gelopen. Ook het verweer dat de

verzoekende partij steeds met haar vader naar de bazaar zou zijn gegaan en er in de bazaar veel

mensen zijn, waardoor het voor de taliban moeilijker zou zijn om een precies doelwit aan te vallen,
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overtuigt niet. Indien de verzoekende partij een winkel houdt in de bazaar, betekent dit dat zij er steevast

op een welbepaalde plaats kan worden teruggevonden, wat het voor de taliban net makkelijker maakt

om haar te treffen. Gelet op haar gebrekkige verklaringen, maakt de verzoekende partij niet aannemelijk

dat zij geen scholing heeft genoten. Dat de verzoekende partij ongeletterd zou zijn, strookt bovendien

niet met de vaststelling door de dossierbehandelaar op het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen dat de verzoekende partij op haar Facebook-profiel vlot communiceert in

het Dari en het Pashtou, welke vaststelling door de verzoekende partij tijdens haar gehoor niet wordt

betwist (stuk 5, gehoorverslag, p. 12). Dienaangaand herhaalt de verzoekende partij in haar

verzoekschrift de uitleg die zij ook tijdens haar gehoor gaf, met name dat een aantal van haar

kamergenoten in het opvangcentrum haar daarbij zouden helpen. Het houdt geen steek dat de

verzoekende partij het beheer van een persoonlijk account in handen geeft van een aantal personen die

zij ontmoet heeft in een opvangcentrum, maar dat zij diezelfde personen niet voldoende zou vertrouwen

om hen de documenten te laten voorlezen die zij neerlegt ter staving van haar verzoek om internationale

bescherming.

Verder dient te worden vastgesteld dat de verzoekende partij slechts bijzonder summiere verklaringen

weet af te leggen over de aanslag van de taliban waarbij haar vader zou zijn omgekomen, en dat zij hier

nauwelijks details over kan geven (stuk 5, gehoorverslag, p. 14, 15). In de bestreden beslissing kon op

goede gronden als volgt worden gesteld:

“(…) Vooreest moet hierover worden opgemerkt dat het merkwaardig is dat uw kennis over de

moordomstandigheden niet verder reikt dan de korte aantekeningen op de foto’s die u als bewijs van de

dood op uw vader neerlegt. Gevraagd te vertellen over de doodsoorzaak zegt u dat de taliban uit een

zijstraat kwamen aan het Girit kasteel en op uw vader schoten (CGVS, p. 14). Meer over de aanval kan

u niet kwijt. Ook wanneer wordt gevraagd of er getuigen van de aanval waren, zegt u dat er dorpelingen

waren, maar dat u niet weet of zij de daders hebben opgemerkt of niet (CGVS, p. 15), waarna u

onmiddellijk daarna vertelt dat ze de daders wel hebben gezien, maar niet hebben herkend (CGVS,

p. 15). Ook opmerkelijk is dat u geen informatie kunt geven over de talibanleider Hazrat Mohammad

Gerget, die volgens u de hoofdverantwoordelijkheid draagt voor de dood van uw vader (CGVS, p. 17).

Van iemand die zijn vader heeft verloren omwille van deze man en zijn land van herkomst is moeten

ontvluchten als gevolg daarvan, mag meer worden verwacht dan dat hij “niets speciaals” antwoordt op

de vraag wat voor informatie hij heeft over zijn vervolger. Er mag worden verwacht dat u tot in het detail

zou onderzocht hebben wie deze talib is, om bijvoorbeeld uw risico op vervolging door deze persoon

perfect te kunnen inschatten. De vaststelling dat u enkel kan aangeven dat hij een beroemde talib uit

Tana is, ondermijnt dan ook ten stelligste dat u in Afghanistan een vrees op vervolging hebt voor deze

persoon.”.

Het verweer dat de verzoekende partij niet ter plaatse was toen haar vader overleed en dat zij niet kan

vertellen wat zij niet weet, kan bovenstaande vaststellingen niet verklaren of verschonen nu mag worden

verwacht dat de verzoekende partij het nodige zou hebben gedaan om meer te weten te komen over de

omstandigheden van haar vaders overlijden. Het is niet aannemelijk dat verzoekers oom geprobeerd

zou hebben om te achterhalen wie verantwoordelijk was voor de dood van zijn broer maar er genoegen

mee zou hebben genomen dat de politie niets kon doen, temeer gezien de link tussen de dood van

verzoekers vader en de werkzaamheden van verzoekers oom.

Ten derde wordt in ernstige mate afbreuk gedaan aan de vrees voor vervolging die de verzoekende

partij zelf beweert te koesteren door het feit dat zij na de dood van haar vader nog zeven maanden thuis

zou zijn gebleven alvorens de vlucht te nemen. Nochtans zouden de taliban de verzoekende partij

onmiddellijk na het overlijden van haar vader via het dorpshoofd hebben bedreigd (stuk 5,

gehoorverslag, p. 19, 20). Indien zij daadwerkelijk haar land heeft verlaten omdat zij bedreigd werd door

de taliban, kan er verwacht worden dat zij niet thuis zou hebben gezeten om haar vlucht te regelen,

maar eerder op een andere plaats zou zijn gaan onderduiken om in eerste instantie te ontkomen aan

haar vervolgers. Dat de verzoekende partij echter nog zeven maand thuis zou hebben verbleven,

relativeert op ernstige wijze de ernst van de door haar voorgehouden vrees voor vervolging en

ondermijnt verder de geloofwaardigheid van haar asielrelaas. Deze verklaring is overigens strijdig met

verzoekers eerdere verklaringen. Bij de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde zij immers dat zij zich na

de dood van haar vader op verschillende plaatsen bij familie heeft verstopt, zowel in haar dorp Boka als

in andere dorpen (stuk 10, vragenlijst CGVS, vraag 3.5). Geconfronteerd met haar eerdere verklaringen,

ontkende de verzoekende partij deze ooit te hebben gedaan en beweerde zij altijd thuis te zijn gebleven

en ook van daaruit te zijn vertrokken (stuk 5, gehoorverslag, p. 19). Dit is evenwel geen dienstig

verweer, temeer daar de verzoekende partij aan het begin van haar gehoor op het Commissariaat-
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generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen aangaf geen wijzigingen te willen doen aan haar

eerdere verklaringen.

Tot slot dient te worden vastgesteld dat verzoekers verklaringen sterk afwijken van de inhoud van de

bevestigingsbrief die ter staving van het verzoek wordt neergelegd. In de vertaling van deze brief, die

een verklaring bevat in naam van de verzoekende partij, kan worden gelezen dat de verzoekende partij

voorafgaand aan de dood van haar vader verschillende keren zou zijn bedreigd door de vijand van de

overheid, dat zij meermaals werd achtervolgd en dat er ook pogingen werden ondernomen om haar te

ontvoeren en te doden (zie stuk 13, Documenten, nr. 5). Er mag redelijkerwijze worden verwacht dat de

verzoekende partij van deze feiten melding zou hebben gemaakt tijdens haar gehoor, quod non. De

verzoekende partij werd nochtans uitdrukkelijk gevraagd of er behalve het incident met de mijn in 1390

en de aanslag op haar vader in 1394 nog andere incidenten plaatsvonden, waarop zij ontkennend

antwoordde. Verderop in haar gehoor ontkende de verzoekende partij ooit persoonlijke problemen te

hebben gehad met de taliban in de periode dat zij werkzaam was in de bazaar voorafgaand aan de

moord op haar vader (stuk 5, gehoorverslag, p. 18). Het verweer als zou zij geantwoord hebben dat er

geen groot incident plaatsvond tussen het voorval met de mijn en het overlijden van haar vader vindt

geen steun in het gehoorverslag en wordt louter post factum aangevoerd (stuk 5, gehoorverslag, p. 7).

De vage verwijzing naar problemen die haar familie reeds voor de verkiezingen van 2009 zou hebben

gehad kan bezwaarlijk geacht worden een verwijzing te zijn naar bedreigingen die persoonlijk aan de

verzoekende partij zouden zijn gericht. Bovendien verklaart de verzoekende partij in de brief na de dood

van haar vader opnieuw te zijn achtervolgd door de taliban, wat ook niet strookt met haar verklaringen

volgens dewelke zij enkel via het dorpshoofd zou hebben geweten dat zij werd bedreigd (stuk 5,

gehoorverslag, p. 20). Het verweer dat de verzoekende partij niet kan lezen of schrijven en dat het dus

mogelijk is dat haar problemen in de brief op een andere manier worden uitgelegd, kan niet overtuigen.

Nog los van de hoger geuite twijfels omtrent haar beweerde ongeletterdheid, kan worden verondersteld

dat de verzoekende partij het nodige zou hebben gedaan om te weten te komen wat er in de brief staat,

desnoods via de personen in het centrum die haar zouden geholpen hebben om commentaren te

schrijven op haar persoonlijk Facebook-account. De feiten worden in de brief overigens niet zomaar

“anders uitgelegd”, zoals de verzoekende partij suggereert, maar wijken op fundamentele wijze af van

datgene wat zij tijdens haar gehoren in het kader van haar verzoek heeft verklaard. Gelet op het

voorgaande kan de verzoekende partij bezwaarlijk volhouden dat de neergelegde brief haar

verklaringen bevestigt.

De overige neergelegde documenten kunnen geen ander licht werpen op de appreciatie van verzoekers

relaas. De taskara kan enkel verzoekers identiteit aantonen en houdt geen verband met verzoekers

vluchtmotieven. De foto’s van verzoekers vader en het incident waarbij die zou zijn omgekomen laten

niet toe de identiteit van de daarop afgebeelde persoon objectief vast te stellen. De USB-stick zou

beelden bevatten van de begrafenis van verzoekers vader, maar blijkt door de verzoekende partij nooit

te zijn bekeken (stuk 5, gehoorverslag, p. 11, 12). Het argument dat het te moeilijk zou zijn voor de

verzoekende partij om deze beelden te bekijken, is niet dienstig. Indien de verzoekende partij deze

beelden neerlegt ter ondersteuning van haar asielrelaas, mag wel degelijk van haar worden verwacht

dat zij weet wie of wat er op deze beelden te zien is, quod non.

Ter terechtzitting legt de verzoekende partij de volgende documenten neer: een kopie van het document

van het Balkh District Security Command, een kleurenkopie van de taskara van haar vader, de taskara

van de heer A.M.K. en een verklaring van de heer A.M.K.. De verklaring op erewoord van de heer A.M.K

ondertekend door zes getuigen, vertoont een sterk gesolliciteerd karakter zodat er weinig tot geen

bewijswaarde vanuit gaat. Gelet op hetgeen dat hoger vermeld wordt, wordt de inhoud van de verklaring

onvoldoende gestaafd door de andere voorgelegde documenten. Daarenboven blijkt uit de verklaring

ook niet hoe onafhankelijk deze getuigen zijn en waarop zij zich steunen om te verklaren dat er een

verwantschapsband is tussen de verzoekende partij en de heer A.M.K. Voorts is de taskara van de heer

A.M.K. op zich onvoldoende om de verwantschapsband tussen de verzoekende partij en de heer A.M.K.

te staven. Met betrekking tot de kleurenkopie van de taskara van verzoekers vader en de kopie van het

document van het Balkh District Security Command, wijst de Raad erop dat gekopieerde en gefaxte

documenten immers gemakkelijk te vervalsen zijn waardoor ze geen bewijswaarde hebben (RvS maart

2005, nr. 142.624; RvS 25 juni 2004, nr. 133.135).

Nog daargelaten hoger weergegeven vaststelling dat de verzoekende partij de familiale band met M. K.

D. niet heeft aangetoond, kan de verwijzing naar informatie waaruit blijkt dat familieleden van politici in

Afghanistan vaak het doelwit van aanvallen zijn, in casu niet volstaan om aan te tonen dat zij in haar
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land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd. Deze vrees voor vervolging dient in concreto te

worden aangetoond en de 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 verzoekende partij het

voordeel van de twijfel niet worden gegund.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat de verzoekende partij een

gegronde vrees voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

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.

Voorts dient te worden vastgesteld dat de 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 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 is van
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veralgemeend, willekeurig geweld: (i) het aantal burgers dat het slachtoffer is van willekeurig geweld,

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

incidenten; en (iii) het aantal personen dat omwille van het conflict ontheemd werd. UNHCR benadrukt

dat het aantal burgerslachtoffers en het aantal veiligheidsincidenten belangrijke indicatoren zijn voor het

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

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

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

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

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

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

te beoordelen.

Uit de analyse van de veiligheidssituatie door UNHCR blijkt weliswaar dat de veiligheidssituatie in

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

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

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

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

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

veiligheidssituatie in de provincie Balkh te worden beoordeeld.

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

COI Focus Afghanistan: Security Situation in Balkh province van 28 april 2017) blijkt dat het grootste

aandeel van het geweld en de kern van het conflict te situeren is in het Zuiden, Zuid-Oosten en het

Oosten. De provincie Balkh behoort tot de noordelijke regio van Afghanistan. Uit de beschikbare

informatie blijkt dat de provincie Balkh grotendeels in handen is van de overheid. De provincie is een

toevluchtsoord voor families die het geweld in andere provincies ontvluchten. De hoofdplaats van de

provincie, Mazar-e Sharif is één van de grootste commerciële en financiële centra van Afghanistan en

wordt bestempeld als één van de veiligste steden in Afghanistan. Het gros van de incidenten die er

plaatsvinden zijn “non-conlict related”. Niettegenstaande er tijdens de verslagperiode

aanslagen gepleegd werden waarbij ook burgerslachtoffers te betreuren vielen, is het geweld in Mazar-e

Sharif hoofdzakelijk doelgericht van aard. Zowel in 2015, als in 2016 vonden er ook enkele aanvallen op

“high-profile”doelwitten plaats. De meeste veiligheidsincidenten in de provincie Balkh worden

gerapporteerd in het district Chemtal. Het merendeel van de gewelddaden die er plaatsvinden zijn

doelgericht van aard, en nemen hoofdzakelijk de vorm aan van IED-explosies en gewapende

confrontaties tussen de Afghaanse veiligheidsdiensten en de opstandelingen. De provincie blijkt

bovendien een toevluchtsoord te zijn voor burgers die het geweld in andere noordelijke

en noordoostelijke provincies ontvluchten.

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 provincie Balkh 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 uw regio aldus geen reëel risico op ernstige

schade in de zin van art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet. U bracht bovendien geen informatie aan

waaruit het tegendeel zou blijken.”

Op 3 oktober 2018 legt de verwerende partij een aanvullende nota neer. Deze nota bevat de volgende

rapporten: EASO Country of Origin Information Report Afghanistan – security situation van december

2017 (p 1-68, 88-94); EASO Country of Origin Information Report Afghanistan – security situation –

update van mei 2018, pp. 1-24, 47-51 en EASO Country Guidance note: Afghanistan van mei 2018, pp.

71-77, 79. Uit voormelde rapporten blijkt dat er in de provincie Balkh een beperkte aanwezigheid is van

rebellen en dat regelmatig militaire operaties in de provincie worden uitgevoerd. De intensiteit van het

conflict in de provincie Balkh is zeer laag, behalve in het district Chimtal is het iets intenser.

In tegenstelling tot wat de verzoekende partij stelt wordt in bovenstaande veiligheidsanalyse niet

ontkend dat zowel het aantal burgerslachtoffers als het aantal veiligheidsincidenten de afgelopen jaren

is gestegen over het gehele Afghaanse grondgebied. Het rapport “UNHCR Eligibility Guidelines for

Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan” van 19 april 2016,

waarnaar de verzoekende partij verwijst, bevestigt evenwel nog steeds het bestaan van regionale

verschillen in de veiligheidssituatie in Afghanistan. De verzoekende partij voegt geen informatie die op

het tegendeel wijst. Zij betoogt dat aan de voorwaarden om te spreken van veralgemeend, willekeurig
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geweld in casu voldaan is en citeert dienaangaand passages uit voormeld rapport van UNHCR. Zij

verliest daarbij echter uit het oog dat deze informatie betrekking heeft op de algemene veiligheidssituatie

in Afghanistan en niet deze in de provincie Balkh, waaruit de verzoekende partij verklaart afkomstig te

zijn. Derhalve is deze informatie niet dienstig. De verzoekende partij betwist verder dat de provincie

Balkh grotendeels in handen is van de overheid, maar voegt geen informatie aan haar verzoekschrift toe

waaruit dit blijkt. Ter terechtzitting legt de verzoekende partij de volgende artikelen neer: Pashwork, “33

crime suspects detained in Balkh raids”, 29 september 2018; Refworld, “Crime wave hits Afghan

province”, 28 januari 2018 en OSAR “Recherche rapide de l’analyse-pays de l’OSAR,” 26 oktober 2016.

Uit voormelde stukken blijkt niet dat de Balkh provincie niet grotendeels in handen is van de overheid. In

bovenstaande veiligheidsanalyse wordt overigens geenszins betwist dat er in de provincie Balkh

gewapende confrontaties plaatsvinden tussen de Afghaanse veiligheidsdiensten en de taliban. Deze

confrontaties wijzen evenwel niet op het bestaan van zwaarwegende gronden om aan te nemen dat een

burger die terugkeert 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. De artikelen die ter

terechtzitting worden neergelegd tonen ook niet aan dat er in de provincie Balkh, en meer bepaald in het

district Balkh sprake is van het bestaan van zwaarwegende gronden om aan te nemen dat een burger

die terugkeert 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. Deze artikelen liggen in de

lijn van de rapporten die door de verwerende partij voor het nemen van de bestreden beslissing werden

gebruikt en van de rapporten die in de aanvullende nota van

Ten slotte kan worden opgemerkt dat de 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 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. In casu maakt de verzoekende partij 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.

2.5. 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 het administratief

dossier blijkt dat de verzoekende partij door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen werd gehoord. Tijdens dit interview kreeg zij de mogelijkheid haar asielmotieven uiteen te

zetten en haar argumenten kracht bij te zetten, kon zij nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen en

heeft zij zich laten bijstaan door zijn advocaat, dit alles in aanwezigheid van een tolk die het Pashtou

machtig is. De Raad stelt verder vast dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen zich voor het nemen van de bestreden beslissing heeft gesteund op alle gegevens van het

administratief dossier, op algemeen bekende gegevens over het voorgehouden land van

herkomst/verblijf van verzoeker en op alle dienstige stukken. Dat de commissaris-generaal niet

zorgvuldig tewerk is gegaan kan derhalve niet worden bijgetreden.

2.6. Uit wat voorafgaat is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken zodat

er geen reden is om de bestreden beslissing 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 beslissing.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig oktober tweeduizend achttien

door:

mevr. M. RYCKASEYS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN M. RYCKASEYS


