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nr. 218 673 van 22 maart 2019

in de zaak RvV X / VIII

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaten C. DESENFANS en A. RECKER

Ernest Cambierlaan 39

1030 BRUSSEL

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 1 december 2017

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

staatlozen van 31 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 4 januari 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 februari 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KALIN, loco advocaten C.

DESENFANS en A. RECKER, en van attaché L. VANDERVOORT, die verschijnt voor de verwerende

partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker dient op 14 december 2015 een verzoek om internationale bescherming in. Nadat een

vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, wordt het dossier van verzoeker op 4 april 2016 door de

Dienst Vreemdelingenzaken (hierna: DVZ) overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen (hierna: CGVS). Verzoeker wordt door het CGVS gehoord op 6 juni

2017.

1.2. Op 31 oktober 2017 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

(hierna: de commissaris-generaal) de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering

van de subsidiaire beschermingsstatus. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten, tot de Pasjtoense Hussainkhelstam te behoren en in

1376 Afghaanse kalender (1997) geboren te zijn in het dorp Jurubi in het district Surobi in de provincie

Kaboel. U ging tot de derde graad naar school en bent ongehuwd. Vanaf u 12 of 13 jaar oud was,

werkte u als herder van geiten.

Uw neef langs vaderskant [D.], de zoon van uw oom langs vaderskant [G.A.], werkte voor het

Afghaanse Nationale Leger (ANA) en kwam elke 6 of 7 maanden terug naar uw huis, waar hij samen

met u is grootgebracht. Omdat uw moeder zich versprak, kwamen de taliban op de hoogte van het feit

dat [D.] voor het leger werkte. Op een dag toen [D.] met verlof thuis was, kwam uw buur zeggen dat de

taliban hem gezegd hadden dat [G.A.] zijn zoon moest laten stoppen met het leger. Jullie namen dit niet

serieus en [D.] bleef werken voor het ANA. 7 of 8 maanden later kwam [D.] opnieuw naar huis met

verlof. Toen hij drie dagen thuis was ging [D.] samen met [G.A.] op visite bij enkele vrienden van [D.] in

het naburige dorp Ahangaran. Toen [D.] en [G.A.] weg waren, kwamen de taliban naar jullie huis en

schoten ze uw vader neer, waarbij hij overleed. Uw moeder kwam naar buiten en werd ook

neergeschoten maar overleefde het wel na een ziekenhuisbezoek in Pakistan. U was uw geiten aan het

hoeden, rende terug naar huis eens u de schoten hoorde, werd geblinddoekt door de 4 of 5 talibanleden

met verhulde gezichten en meegenomen. U werd 20 à 22 dagen lang vastgehouden in een gevangenis,

geslagen en ondervraagd door de taliban over [D.]. Toen kwam de overheid met ruwweg 150 voertuigen

om tegen de taliban te vechten. U werd bevrijd en naar het districtscentrum gebracht. Erna werd u terug

naar het dorp gebracht, belden uw dorpelingen uw oom langs moederskant die in Pakistan woonde

op en hij maakte een taskara voor u de volgende dag en nam u mee naar Kaboel. U bleef daar nog 4 à

5 dagen en verliet toen het land.

Uw twee jongere broers van ongeveer acht en tien jaar oud wonen sindsdien bij uw oom langs moeders-

kant in Pakistan maar u kunt daar niet heen omdat Afghanen daar in de gevangenis terechtkomen.

U vertrok uit Afghanistan in de maand asad (juli-augustus) en reisde ongeveer drie maanden en twaalf

dagen door onder andere Iran en Turkije om op 24 november 2015 in België aan te komen en op 14

december 2015 asiel aan te vragen.

U vreest om bij terugkeer naar Afghanistan gedood te zullen worden door de taliban.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u een kopie van uw taskara neer.

B. Motivering

Na grondig onderzoek van uw verklaringen, van de concrete en actuele situatie in uw land van herkomst

en van alle elementen uit uw dossier, blijkt dat noch de vluchtelingenstatus noch de subsidiaire

beschermingsstatus u kunnen worden toegekend omdat er geen sprake is van een gegronde vrees voor

vervolging of een reëel risico op ernstige schade.

Een analyse van recente internationale rapporten en berichtgeving wijst op de aanwezigheid van

gerichte mensenrechtenschendingen in Afghanistan. In die context kunnen Afghanen met een

risicoprofiel effectief een risico op vervolging lopen in de zin van de Vluchtelingenconventie. Indien na

een grondig individueel onderzoek van de asielaanvraag blijkt dat een Afghaanse asielzoeker een

dergelijk risico loopt, zal het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) in

principe de vluchtelingenstatus toekennen.

Vooreerst zijn uw verklaringen geenszins voldoende om de werkzaamheid van uw neef [D.] bij het

leger aannemelijk te maken. Zo moet worden vastgesteld dat u zeer weinig afweet over de

werkzaamheden van uw neef. Hoewel niet van u wordt verwacht dat u in detail zou kunnen vertellen

over het werk van uw neef mag toch een zekere kennis verwacht worden, enerzijds omdat u zelf

aangeeft in het begin van het interview bij het CGVS dat u samen met [D.] in hetzelfde huis bent

opgegroeid en altijd goed overeen bent gekomen met hem (gehoorverslag CGVS, p. 14), anderzijds

omdat dit werk aan de basis zou liggen van uw vlucht uit Afghanistan. Uw verklaringen hierover zijn

echter zeer oppervlakkig. U blijkt absoluut niks te weten over het werk van uw neef behalve het feit dat

hij soldaat was (CGVS, p. 15), ondanks het feit dat hij elke 6 of 7 maanden terug naar huis kwam voor

een periode van twintig tot dertig dagen (CGVS, p. 13,16) en al minstens enkele jaren voor het leger

werkte (CGVS, p. 14). Toch slaagt u er niet in te zeggen wanneer uw neef begon te werken voor het
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ANA (CGVS, p. 14). Dit is niet het enige hiaat in uw kennis over zijn werk: u weet evenmin bij welk korps

uw neef werkte en bij welke brigade hij werkte (CGVS, p. 15). U kunt ook geen enkel voorbeeld geven

van een collega waar hij mee samenwerkte of een commandant waar hij voor werkte (CGVS, p. 16).

Gevraagd naar de plek waar [D.] gestationeerd was of werkzaam was, komt u niet verder dan de vage

omschrijving dat hij “hier en daar” werkte, van de ene naar de andere plek gestuurd werd en ging waar

zijn superieuren naartoe gingen zonder echter ooit de vaagheid te verlaten en een concreet voorbeeld te

geven van een plek waar hij werkte (CGVS, p. 16). Concrete operaties waar hij aan zou deelgenomen

hebben, kunt u evenmin vermelden (CGVS, p. 16). U heeft het wel in algemene bewoordingen over

gevechten tegen de taliban waarbij soldaten gedood werden. U zegt dan uiteindelijk toch dat hij jullie

verhalen vertelde over gesneuvelde soldaten maar wanneer u wederom naar een concreet voorbeeld

hiervan gevraagd wordt, moet u opnieuw het antwoord schuldig blijven en verklaart u dat hij nooit iets

specifiek vertelde maar enkel zei “wij doodden hen en zij ons” (CGVS, p. 16). Over de manier

waarop [D.] terug naar huis kwam, beweert u bovendien dat hij geen enkele maatregel nam om veilig te

blijven voor de taliban (CGVS, p. 17), dit terwijl u zelf aangeeft dat de overheid niet in staat is om bij

jullie te komen (CGVS, p. 9). U zegt zelfs dat hij zijn legeruniform meenam naar huis (CGVS, p. 25). Het

is dan ook allerminst geloofwaardig dat uw neef [D.] effectief in het leger diende maar dat u hier

absoluut niks over kunt vertellen. Als verklaring hiervoor geeft u verschillende keren dat hij nooit met

jullie praatte over zijn werk (CGVS, p. 15-16). Los van het feit dat u dit zelf tegenspreekt door te zeggen

dat hij wel verhalen vertelde, waar u echter blijkbaar niks van onthouden heeft, is het niet ernstig dat u

van zijn vader en uw oom langs vaderskant [G.A.], die eveneens bij jullie woonde, nooit enige informatie

zou bekomen hebben, noch geïnteresseerd genoeg zou zijn geweest om hier zelf enige informatie over

te verkrijgen. Dit is zeker het geval aangezien deze tewerkstelling van uw neef de directe aanleiding zou

zijn geweest voor uw vlucht uit het land waar u tot dan toe uw hele leven had doorgebracht (CGVS, p.

6). Door deze uiterst vage en ontoereikende verklaringen kan er geen geloof worden gehecht aan

de werkzaamheid van uw neef [D.] bij het ANA. Aangezien u uw vlucht uit Afghanistan direct linkt aan

het werk van uw neef en uw vervolging hierdoor, wordt de geloofwaardigheid van uw persoonlijke vrees

voor vervolging door de taliban hierdoor ernstig aangetast.

Zelfs indien er geloof zou kunnen worden gehecht aan deze werkzaamheid van uw neef [D.] bij het ANA

- quod non - zijn uw verklaringen over de vervolgingsfeiten die u erdoor zou ondergaan hebben op zich

volstrekt ongeloofwaardig. U geeft zelf aan dat uw regio zodanig gevaarlijk is dat de overheid er niet kan

komen (CGVS, p. 9), behalve de 5-6 keer die u zich herinnert waarbij ze met 100 à 150 voertuigen,

tanks en rangers komen om de taliban op te jagen (CGVS, p. 9). Eens de overheid dan terug weggaat,

keren de taliban terug uit hun schuilplaatsen. Binnen die context zegt u dat uw moeder aan uw broer

[K.], die toen ongeveer 7 jaar oud was, zou verklapt hebben dat [D.] voor het ANA werkte (CGVS, p. 15),

waarop [K.] dit zou doorgezegd hebben en de andere dorpelingen het te weten zouden gekomen zijn.

Deze onvoorzichtigheid van uw moeder is reeds weinig geloofwaardig. Wat pas echt verbaast, is de

reactie van uw gehele familie wanneer uw buur door de taliban tegengehouden werd en gewaarschuwd

werd dat hij [G.A.] moest vertellen om zijn zoon [D.] uit het leger te halen. U beweert namelijk dat jullie

niks ondernamen om veilig te blijven en dat [D.] gewoon thuis bleef de resterende acht dagen van zijn

verlof en zeven of acht maanden later gewoon terug naar huis ging met verlof (CGVS, p. 13, 17,18). U

zegt in eerste instantie dat dit komt omdat jullie dachten dat jullie buur loog en een grapje uithaalde

(CGVS, p. 17 en 18). Gevraagd door het CGVS of uw buur dan niet benadrukte dat het ernstig was,

beweert u ineens dat jullie wel begrepen wat uw buur zei maar dat jullie dachten dat de taliban

niks zouden doen en dat er niks zou gebeuren (CGVS, p. 18), hetgeen opnieuw niet overtuigt in de door

u geschetste veiligheidscontext waarin de overheid niet tot bij uw dorp kon komen en de mensen te veel

schrik hebben om te zeggen dat ze voor de overheid werken (CGVS, p. 15). Daarbij is het ook

ongeloofwaardig dat [D.] maanden later opnieuw zomaar terug naar huis zou keren terwijl hij wist dat de

taliban reeds wisten dat hij voor het leger werkte en zelfs jullie buur hadden gewaarschuwd (CGVS, p.

18). Van iemand die al op zijn minst enkele jaren in het leger werkzaam was, mag verwacht worden dat

hij deze risico’s beter zou kunnen inschatten. Toch zou hij niet alleen terug naar huis keren maar ook

nog, toevallig net op het moment dat de taliban jullie huis aanvielen, naar een ander dorp zijn gaan eten

bij enkele vrienden samen met zijn vader (CGVS, p. 18). Toch zouden [D.] en [G.A.] wanneer zij

terugkwamen en zagen dat uw vader doodgeschoten was, uw moeder neergeschoten was en uzelf

nergens te bespeuren, geen enkele actie hebben ondernomen om u te proberen vinden (CGVS, p. 20).

Het is volstrekt ongeloofwaardig dat uw neef, waarmee u opgroeide in hetzelfde huis, waarmee u goed

overeenkwam en die al jarenlang voor de overheid werkte, absoluut niks ondernomen zou hebben om u

te helpen, net als uw andere familieleden (CGVS, p. 20). Op het einde van het gehoor stelt u dat er toch

mensen hulp hebben gezocht maar dat het niet uw familieleden waar maar enkele dorpelingen (CGVS,

p. 24). Wanneer het CGVS u dan vraagt welke dorpelingen dit waren, antwoordt u eerst in algemene

termen dat het mensen van rond jullie huis waren (CGVS, p. 25), na herhaling van de vraag dat u dat
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niet kunt weten omdat u in de gevangenis zat (CGVS, p. 26) om dan uiteindelijk na herhaaldelijk

aandringen van het CGVS te verklaren dat een dorpeling genaamd [K.M.] u gezegd heeft dat enkele

dorpelingen dit gedaan hebben, zonder dat u enige concrete namen geeft van hen (CGVS, p. 26).

Gevraagd of deze dorpelingen die naar de malik gingen zelf problemen hebben ondervonden met de

taliban, antwoordt u opnieuw vaag en in algemene termen dat de mensen voorzichtiger werden (CGVS,

p. 26). Zelf deed u evenmin aangifte van wat er precies met u en met uw ouders gebeurd was, zonder

hiervoor een reden te kunnen geven (vragenlijst CGVS, vraag 5).

Ook uw verklaringen over de concrete omstandigheden waarin u ontvoerd, gevangen gehouden en

gered werd, overtuigen op geen enkel moment. Zo geeft u aan dat u niet weet waar u gevangen

gehouden werd en verklaart u dit door het feit dat u geblinddoekt was toen u naar daar gevoerd werd

(CGVS, p. 20). Dat u dit echter toen u bevrijd werd niet te weten kwam, is onbegrijpelijk. U geeft zelf aan

dat uw blinddoek werd afgenomen eens u in de gevangenis zat (CGVS, p. 20 en 21) dus in de eerste

plaats had u reeds met eigen ogen kunnen zien waar u zich bevond, zeker aangezien u een venster had

in uw cel (CGVS, p. 22). Indien u via dit venster niets zou kunnen afleiden over uw locatie, mag nog

steeds verwacht worden dat u door de reddende overheidstroepen op de hoogte zou gebracht zijn van

waar u zich bevond, dat u dit zou vragen aan hen, of dat u op de terugweg van die ongeveer 50 minuten

met de auto zou geduurd hebben (CGVS, p. 21) wel enkele herkenningspunten zou ontwaard hebben.

Zelfs indien u zich effectief niets zou herinneren omdat het moeilijke en zware dagen waren (CGVS,

p. 22), stond niets u in de weg om u hierover later te informeren bij familieleden, dorpelingen en de

overheidstroepen die u redden. Bovendien is het weinig aannemelijk dat de Afghaanse overheid

wanneer zij iemand na 20-22 dagen gevangenschap en mishandeling uit de klauwen van de taliban

redden, zich zou beperken tot de boodschap “proficiat met uw nieuwe leven” (CGVS, p. 23). U beweert

namelijk dat het een reddingsoperatie was waarbij 100, 150 of zelfs 200 overheidsvoertuigen betrokken

waren (CGVS, p. 22). Dat u ondanks de grootte van deze operatie niet eens kunt zeggen waar het was

(CGVS, p. 22), hoe u bevrijd werd (CGVS, p. 22), waarom de overheid precies naar daar ging (CGVS,

p. 22-23), wie deze reddingsoperatie leidde (CGVS, p. 25) en wie de talibanleden waren die u gevangen

hielden (CGVS, p. 24), ondermijnt opnieuw op ernstige wijze de geloofwaardigheid van uw

ontvoering en gevangenschap en hierdoor ook uw algemene geloofwaardigheid.

Bovendien kan de vraag gesteld worden wat de taliban wilden bereiken met een actie die zoveel

middelen in beslag nam. U beweert namelijk dat ze met 4 of 5 uw huis aanvielen (CGVS, p. 21) en dat u

in de gevangenis zelf twee verschillende personen zag (CGVS, p. 22). U zou daar 20 à 22 dagen

vastgehouden zijn en tweemaal per dag eten gekregen hebben. Het is niet ernstig dat de taliban zoveel

moeite zouden doen om een herder zo lang te ondervragen over zijn neef, een gewone soldaat (CGVS,

p. 15), en zoals hierboven vermeld daarenboven absoluut niets blijkt te weten over diens werkzaam-

heden.

Tot slot kan nog vermeld worden dat de reden die u gaf waardoor u niet naar Kaboel kon verhuizen

wederom uw geloofwaardigheid aantast. U beweert namelijk dat u niet in Kaboel kon blijven omdat uw

oom langs vaderskant [G.A.] zei dat eens je een doelwit bent van de taliban, je dat blijft (CGVS, p. 24).

Het is dan ook uiterst opmerkelijk dat diezelfde oom samen met uw neef [D.], die volgens u nog steeds

voor het leger werkt (CGVS, p. 15), naar Kaboel verhuisd is (CGVS, p. 7). Het is niet geloofwaardig dat

uw oom het wel veilig zou vinden voor zichzelf en voor zijn eigen zoon om in Kaboel te wonen terwijl die

laatste in het leger zit, de taliban brutaal optreden en veel inspanningen leveren om zijn zoon te vinden,

maar het anderzijds voor u, een herder die niets weet over het leger en haar activiteiten, te gevaarlijk

zou achten om zich daar te vestigen.

Deze vage, onwaarschijnlijke en inconsistente verklaringen over de werkzaamheden van uw neef [D.] bij

het ANA en over de aanval van de taliban op uw huis, uw ontvoering, gevangenschap en uiteindelijke

bevrijding door de overheid zorgen er voor dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw vrees voor

vervolging door de taliban bij terugkeer naar Afghanistan.

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

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

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

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

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

achtergrond aannemelijk maken en voor zover blijkt dat er geen reëel intern vluchtalternatief bestaat.
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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 dat

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

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

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

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

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

objectieve elementen in ogenschouw genomen worden om te bepalen of er sprake is van

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

te beoordelen.

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

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

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

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

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

bent.

Gezien uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Afghanistan, dient in casu de veiligheids-

situatie in de provincie Kabul te worden beoordeeld.

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

COI Focus Afghanistan: Security Situation in Kabul province van 25 april 2017) blijkt dat het grootste

aandeel van het geweld en de kern van het conflict te situeren is in het zuiden, zuidoosten en het

oosten. De provincie Kabul behoort tot het centrum van Afghanistan. Uit de bijgevoegde informatie blijkt

voorts dat het conflictgerelateerd geweld dat er plaatsvindt zich voornamelijk concentreert in het district

Surobi en in beduidend mindere mate in de rest van de provincie. Het gros van de gewelddaden die er

in de provincie plaatsvinden is doelgericht van aard. Het geweld neemt hoofdzakelijk de vorm aan van

gewapende confrontaties tussen de Afghaanse veiligheidsdiensten en opstandelingen, en dit voorname-

lijk in de Uzbin vallei. Daarnaast vinden er in de provincie, net zoals de hoofdstad Kabul, aanslagen

plaats tegen “high profile” doelwitten waarbij de voornamelijk de aanwezige veiligheidsdiensten en

overheidsfunctionarissen geviseerd worden.

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 Kabul actueel geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te worden van

een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld in het kader

van een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers uit de provincie Kabul aldus geen reëel risico op

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

waaruit het tegendeel zou blijken.



RvV X - Pagina 6 van 18

De informatie waarop het CGVS zich beroept werd toegevoegd aan het administratieve dossier.

De door u neergelegde documenten beïnvloeden bovenstaande vaststellingen niet. De kopie van uw

taskara heeft enkel betrekking op uw en kan uw asielmotieven bijgevolg niet ondersteunen.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekschrift

In eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 1 A, §2, van het Verdrag van Genève,

van de artikelen 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/7 en 62 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 algemene rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur”, waaronder het redelijk-

heidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel en van de artikelen 3 en 13 van het Europees Verdrag tot

bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (hierna: het EVRM).

Wat betreft de weigering van de vluchtelingenstatus zet verzoeker uiteen:

“Verzoeker heeft een gegronde vrees voor vervolging in geval van terugkeer nâar zijn land van

herkomst wegens de werk van zijn neef, als soldaat in het Afghaans leger (ANA). De taliban hebben

hem al ontvoert, mishandeld en over zijn neef ondervraagt. Zijn vader hebben ze vermoord.

(…)

Verzoeker is afkomstig uit de provincie Kabul, Surobi district. De veiligheidssituatie in Surobi is sterk

verslechterd. De Taliban, Haqqani netwerk en nog andere strijdende groepen zijn er aanwezig, en

hebben steeds meer controle over de district (zie Coi Focus Afghanistan: Security Situation in Kabul

province van 25 april 2017, p5 in het administratief dossier: "Sarobi district isparticulartly affected by

Taliban infiltration" en "The broader area is reported as being increasingly controlled by the armed

opposition and became an important crossingpoint and sanctuaryfor AGEs").

Bovendien hebben de Taliban in hun mededeling van april 2015 aangekondigd dat hun toekomstige

offensief gericht zou zijn op overheidsdiensten en anderen die worden gezien als steun van de overheid

en de internationale gemeenschap ("For the complete liberation of our beloved homeland from the yoke

offoreign occupation and for the implementation of Islamic rule throughout the country, the Islamic

Emirate is determined to prolong the ongoing jihad against the foreign invaders as well as their internal

stooges", "Taliban announce spring offensive in Afghanistan", Lynne O'Donnell, Associated Press, April

22, 2015).

Deze objectieve informatie komt overeen met de verklaringen van verzoeker omtrent vervolgingen tegen

hem door de taliban, wegens de werk van zijn neef, met wie hij opgegroeid is, bij het Afghaanse leger.

Gezien huidig context van conflict en geweld in Afghanistan en in the provincie van verzoeker, zijn de

verklaringen van verzoeker niet enkel coherent maar ook plausibel.”

Verzoeker wijst erop dat hij geen verdediging kan krijgen van zijn eigen overheid, daar de overheden

nauwelijks controle hebben in zijn provincie van herkomst. In casu is het niet betwist dat hij afkomstig is

uit het district Surobi, waar de taliban en andere strijdende groepen aanwezig zijn. Hij meent dat er in

casu een nood aan internationale bescherming is wegens vervolgingsfeiten en bedreigingen als gevolg

van zijn politieke overtuigingen (toegeschreven door de taliban) in de brede zin.

Verzoeker meent dat de motivering van de commissaris-generaal onvoldoende is om te besluiten tot de

ongeloofwaardigheid van zijn vrees voor vervolging en vraagt om desgevallend “het voordeel van de

twijfel” toe te passen. Verzoekers verklaringen dienen op een objectieve wijze te worden bekeken,

rekening houdend met de objectieve informatie over de veiligheidssituatie en de rekrutering van jonge

mannen door de taliban in zijn regio. Hij vraagt tevens de toepassing van artikel 48/7 van de

Vreemdelingenwet. De commissaris-generaal toont niet aan dat verzoeker geen risico loopt om bij een

terugkeer naar Afghanistan opnieuw slachtoffer te zijn van deze vervolgingen. Verzoeker meent dat hij

op basis van zijn verklaringen, die eenduidig, van goede trouw en spontaan zijn en persoonlijke

ervaringen duiden, en overeenkomen met de beschikbare landeninformatie, een oprechte inspanning
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heeft geleverd om zijn verzoek om internationale bescherming aannemelijk te maken en te staven. Hij

verwijst tevens naar zijn tweede middel.

Verzoeker geeft verder een theoretische toelichting omtrent de subsidiaire beschermingsstatus en

meent dat hij voldoet aan de voorwaarden van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Hij wijst

andermaal op het gewapende conflict dat heerst in zijn regio van herkomst en de rekrutering van jonge

mannen door de taliban.

In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikelen 1 tot en met 3 van de wet van 29

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 62 van de

Vreemdelingenwet, van het redelijkheids- en het zorgvuldigheidsbeginsel en van de artikelen 4 en 41

van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie.

Verzoeker licht toe:

“Verwerende partij meent dat er geen geloof gehecht kan worden aan de asielmotieven van verzoeker

omdat ze geen geloof hecht aan zijn verklaringen omtrent zijn vrees te worden gedood door de taliban,

omdat zijn neef weigerde om zijn werk bij het ANA te stoppen.

Verzoeker meent dat de grieven van de Commissaris generaal op basis van de welke hij de toekenning

van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire bescherming status aan verzoeker weigert, onvoldoende

en niet draagkrachtig zijn.

Ten eerste wenst verzoeker naar voren te brengen dat hij van de Surobi district (in kabul provincie)

afkomstig is (wat niet door de Commissariaat betwist word), waar de veiligheid situatie erg verslechterd

is, de taliban zowel als andere strijdende groepen aanwezig zijn, en waar de regering steeds minder

contrôle heeft.

Hij onderlijnt ook dat zijn neef, met wie hij opgegroeid is, bij het ANA werkt, en dat ANA soldaten en hun

families een doelwit van de taliban zijn.

Verzoeker heeft deze gegeven al aangetoond en verwijst naar de middelen supra.

Deze vastgestelde feiten houden in dat de vrees voor vervolging van verzoeker zoals verklaart

gedurende zijn gehoor niet alleen plausibel zijn, maar overeenkomen met de beschikbare informatie.

Deze moeten als aannemelijk beschouwd worden.

Ten eerste, verwijt de commissaris dat verzoeker weinig weet van de werkzaamheden en dagelijks

leven van zijn neef bij het legger. De Commissaris ment dat omdat verzoeker en zijn neef samen in

hetzelfde huis opgegroeid zijn, en omdat de werk van zijn neef de oorzaak van zijn problemen is,

verzoeker meer zou moeten weten van het werk van zijn neef. Hij heeft echter verklaart dat zijn neef

zeer discreet erover was, hij loog zelfs tegen zijn ouders over zijn baan, en zei niet dat hij bij het ANA

werkte maar dat hij een andere baan had (CGVS pl4). Ne een tijdje hebben zijn ouders het ontdekt,

maar zeiden het tegen niemand, niet eens de dichtst familieleden, die onder dezelfde dak wonden

(CGVS pl4). Hij heeft ook benadrukt dat zijn neef hem zeer zelden iets over zijn werk vertelde, hij wilde

het zowel mogelijk geheim houden (CGVS pl6). Het is dus normaal dat verzoeker weinig informatie

heeft, over de korps, brigade, of dagelijks leven van zijn neef, zelfs indien hij elke 6-7 maanden terug

naar hun huis kwam. Bovendien verklaarde hij dat ze bijna geen contact met elkaar hadden terwijl zijn

neef weg van thuis, bij het leger zat (hij was vaak in de bergen met de geiten, en er was maar een

telefoon in zijn dorp, die hij niet eens wist hoe hij het zou gebruiken -CGVS pl5).

De CGVS ment ook dat het ongeloofwaardig is dat de neef van verzoeker geen bijzondere maatregelen

naam toen hij op verlof naar zijn dorp ging. Verzoeker ment dat door zich zoals de andere dorpelingen

te gedragen, met de openbare vervoer te reizen, zijn neef zich juist beschermde, omdat hij aandacht op

hem getrokken zou hebben indien hij zich onderscheidden zou.

Verder bevestigt verzoeker dat zijn moeder onopzettelijk aan de jonge broer van verzoeker heeft horen

laten dat zijn neef bij het ANA werkt, en dat ze dachten dat de taliban niets zouden doen omdat de neef

van verzoeker zich gewoon thuis verstopte.

Betreffend de gebrek aan actie van zijn familie om hem te vinden toen hij ontvoerd werd, verklaart

verzoeker dat zijn familie om zijn vader rouwden, zich zorgen maakten over zijn moeder die naar het

ziekenhuis in Pakistan gebracht werd (omwille van de schoten van de taliban toen ze zijn huis

aanvielen), en dat ze geen voertuig hadden om hem proberen te vinden. Ze hadden sowieso geen

wapens en waren bang van de taliban.

Aangaande waar hij vastgehouden werd, bekrachtigt verzoeker dat hij de locatie niet kent, omdat toen

hij bevrijd werd hij weinig kon zien (hij had de zon in 20 dagen niet gezien), hij was na de lange

gevangenschap en vele mishandelingen helemaal verward (CGVS p22), en de ANA soldaten hebben

hem gewoon naar de district centrum gebracht, waar hij door dorpelingen ontvangen werd.

Voor dezelfde grond heeft hij weinig informatie over de operatie waarbij hij bevrijd werd.
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Bovendien bevestigt verzoeker dat hij niet precies weet waarom de taliban hem vastgenomen hebben

en ondervraagt over zijn neef, maar veronderstelt dat ze informatie over hem wilden, en dat het om

wraak of intimidatie ging, omdat zijn neef weigerde om met zijn werk te stoppen.

Tot slot verklaart verzoeker dat zijn oom mende dat het voor heem te gevaarlijk zou zijn in Kabul, omdat

hij over geen bescherming beschikt tegen de taliban, terwijl zijn zon (dus de neef van verzoeker die bij

het ANA werkt), sinds hij in basis wont van het leger meer bescherming heeft.

Ten gevolge meent verzoeker dat de motivering van de Commissaris generaal omtrent het beweerde

gebrek aan geloofwaardigheid van de vervolgingen en bedreigingen van de taliban niet draagkrachtig

zijn en verworpen worden moeten.

Hij meent dat zijn verklaringen als aannemelijk en geloofwaardig beschouwd worden moeten, indien

nodig op basis van het voordeel van twijfel.

Ten slotte wenst verzoeker te benadrukken dat de motivering van de Commissaris generaal betreffende

de beslissing tôt weigering van de subsidiaire bescherming status niet draagkrachtig is.

De Commissaris betwist inderdaad niet dat verzoeker van de Surobi district afkomstig is. Tegelijkertijd,

meldt de beslissing dat "het conflict gerelateerd geweld dat er plaatsvindt zich voornamelijk concentreert

in het district Surobi" (beslissing p5). De Coi focus (p5) in het administratief dossier bevestigt dat de

veiligheid situatie in Surobi erg verslechterd is, met meerdere strijdende groepen die aanwezig zijn en

vechten in Surobi (onder anderen de taliban). Surobi is een "sanctuary" voor strijdende groepen. (…)

Grote delend van de district zijn al onder contrôle van de verschillende bewapende anti-

regeringsgroepen:

(…)

Ten gevolge is het onmogelijk dat de Commissaris generaal met alle kennis der zaken een

draagkrachtige beslissing kan nemen betreffende de nood aan internationale bescherming in hoofde

van verzoeker. Dit leidt tot een schending van de formele, uitdrukkelijke motiveringsplicht van

verwerende partij.

Ter conclusie, de elementen die worden ingeroepen door de Commissaris generaal zijn onvoldoende en

niet draagkrachtig.

Er bestaan voldoend objectieve elementen die de nauwkeurige en eenduidige verklaringen van

verzoeker ondersteunen opdat zijn asielrelaas als geloofwaardig beschouwd wordt door Uw Raad,

indien nodig op basis van het voordeel van twijfel.

De argumentatie en redenering van verweerder is niet overtuigend en de bestreden beslissing is niet

draagkrachtig gemotiveerd. Bovendien heeft verweerder niet met alle vereiste objectiviteit de

verklaringen van verzoeker en de beschikbare informatie behandeld.

Verzoeker volhardt dat verzoeker een geronde vrees voor vervolging heeft, of allerminst een reëel risico

loopt op ernstige schade.

Het middel is gegrond.”

Verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift een kopie toe van het artikel “Taliban announce spring offensive

in Afghanistan”, Lynne O’Donnell, Associated Press, 22 april 2015.

2.2. Nieuwe elementen

Op 29 januari 2019 maakt de verwerende partij overeenkomstig artikel 39/76, §1, tweede lid van de

Vreemdelingenwet een aanvullende nota over met als nieuwe elementen:

- UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-seekers from

Afghanistan, 30 augustus 2018;

- EASO COI Information Report: Afghanistan – Security Situation, december 2017;

- EASO COI Information Report: Afghanistan – Security Situation update, mei 2018;

- EASO Country Guidance. Afghanistan. Guidance note and common analysis, juni 2018.

2.3. Juridisch kader voor het onderzoek van de gegrondheid van het beroep

2.3.1. Bevoegdheid

Inzake beroepen tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen 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 rechtsplegingsdossier. 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 Vreemdelingenbetwistingen, 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
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de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoeker daarop. Hij

dient verder niet op elk aangevoerd argument in te gaan.

Op grond van artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet worden de verzoeken om internationale bescher-

ming 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 een verzoeker

om internationale bescherming al dan niet voldoet aan de criteria zoals bepaald in de artikelen 48/3 en

48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.3.2. 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 bepalingen 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.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 gehou-

den 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 de 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.
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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:

“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.”

2.4. Onderzoek van de vluchtelingenstatus

2.4.1. Juridische basis

Artikel 48/3, § 1 van de Vreemdelingenwet bepaalt:

“De vluchtelingenstatus wordt toegekend aan de vreemdeling die voldoet aan de voorwaarden van

artikel 1 van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen dat op 28 juli 1951 te Genève tot stand

is gekomen, zoals gewijzigd bij het Protocol van New York van 31 januari 1967.”

Dit artikel verwijst naar artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag. Luidens artikel 1, A (2) van dit verdrag is

een vluchteling elke persoon “die (…) uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst,

nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten

het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van

bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen, of die, indien hij geen nationaliteit bezit en verblijft buiten het

land waarvan hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had, daarheen, niet kan of, uit hoofde van

bovenbedoelde vrees, niet wil terugkeren.”

2.4.2. Beoordeling

2.4.2.1. Verzoekers vluchtrelaas kan als volgt worden samengevat. Verzoeker heeft de Afghaanse

nationaliteit en is een Pashtun afkomstig uit het dorp Jurubi in het district Surobi, gelegen in de provincie

Kaboel. Verzoekers neef werkt voor het Afghaanse Nationale Leger (ANA). Door een verspreking van

verzoekers moeder kwamen de taliban te weten dat zijn neef voor het leger werkte. De taliban vroegen

verzoekers neef om te stoppen met het leger, hetgeen door de familie niet ernstig werd genomen. Op

een dag kwamen de taliban naar verzoekers huis, waar ook zijn oom en neef woonden, en schoten zijn

ouders neer. Zijn vader overleed. Verzoeker werd ontvoerd en vastgehouden. Later werd hij door de

overheid bevrijd. Verzoeker ontvluchtte Afghanistan. Hij vreest bij terugkeer te worden gedood door de

taliban.

2.4.2.2. Verzoeker legde ter staving van zijn vluchtrelaas enkel een kopie van zijn taskara voor.

Verzoekers identiteit en nationaliteit worden op zich niet betwist, maar de taskara vormt geen bewijs van

zijn vluchtrelaas.

Bij gebrek aan andere documentaire bewijzen, moet bijgevolg worden nagegaan of de verklaringen van

verzoeker voldoende consistent, gedetailleerd, specifiek en aannemelijk zijn, opdat de relevante

elementen van zijn vluchtrelaas, in het licht van de relevante informatie in verband met het land van

herkomst en in samenhang met de voorgelegde documenten, als geloofwaardig kunnen worden

beschouwd.

2.4.2.3. De Raad is in navolging van de verwerende partij van oordeel dat verzoeker omtrent zijn

vluchtrelaas dermate vage, incoherente en onaannemelijke verklaringen heeft afgelegd dat er geen

geloof kan worden gehecht aan zijn vrees voor vervolging door de taliban bij terugkeer naar

Afghanistan.

2.4.2.4. Vooreerst blijkt dat de verklaringen van verzoeker over de werkzaamheden van zijn neef bij het

ANA uiterst vaag en ontoereikend zijn, zoals terdege blijkt uit volgende pertinente motieven van de

bestreden beslissing: “Hoewel niet van u wordt verwacht dat u in detail zou kunnen vertellen over het

werk van uw neef mag toch een zekere kennis verwacht worden, enerzijds omdat u zelf aangeeft in het

begin van het interview bij het CGVS dat u samen met [D.] in hetzelfde huis bent opgegroeid en altijd
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goed overeen bent gekomen met hem (gehoorverslag CGVS, p. 14), anderzijds omdat dit werk aan de

basis zou liggen van uw vlucht uit Afghanistan.”

Vervolgens stelt de verwerende partij vast: “Zo moet worden vastgesteld dat u zeer weinig afweet over

de werkzaamheden van uw neef. (…) Uw verklaringen hierover zijn echter zeer oppervlakkig. U blijkt

absoluut niks te weten over het werk van uw neef behalve het feit dat hij soldaat was (CGVS, p. 15),

ondanks het feit dat hij elke 6 of 7 maanden terug naar huis kwam voor een periode van twintig tot dertig

dagen (CGVS, p. 13,16) en al minstens enkele jaren voor het leger werkte (CGVS, p. 14). Toch slaagt u

er niet in te zeggen wanneer uw neef begon te werken voor het ANA (CGVS, p. 14). Dit is niet het enige

hiaat in uw kennis over zijn werk: u weet evenmin bij welk korps uw neef werkte en bij welke brigade hij

werkte (CGVS, p. 15). U kunt ook geen enkel voorbeeld geven van een collega waar hij mee

samenwerkte of een commandant waar hij voor werkte (CGVS, p. 16). Gevraagd naar de plek waar [D.]

gestationeerd was of werkzaam was, komt u niet verder dan de vage omschrijving dat hij “hier en

daar” werkte, van de ene naar de andere plek gestuurd werd en ging waar zijn superieuren naartoe

gingen zonder echter ooit de vaagheid te verlaten en een concreet voorbeeld te geven van een plek

waar hij werkte (CGVS, p. 16). Concrete operaties waar hij aan zou deelgenomen hebben, kunt u

evenmin vermelden (CGVS, p. 16). U heeft het wel in algemene bewoordingen over gevechten tegen de

taliban waarbij soldaten gedood werden. U zegt dan uiteindelijk toch dat hij jullie verhalen vertelde over

gesneuvelde soldaten maar wanneer u wederom naar een concreet voorbeeld hiervan gevraagd wordt,

moet u opnieuw het antwoord schuldig blijven en verklaart u dat hij nooit iets specifiek vertelde maar

enkel zei “wij doodden hen en zij ons” (CGVS, p. 16). Over de manier waarop [D.] terug naar huis kwam,

beweert u bovendien dat hij geen enkele maatregel nam om veilig te blijven voor de taliban (CGVS, p.

17), dit terwijl u zelf aangeeft dat de overheid niet in staat is om bij jullie te komen (CGVS, p. 9). U zegt

zelfs dat hij zijn legeruniform meenam naar huis (CGVS, p. 25). Het is dan ook allerminst

geloofwaardig dat uw neef [D.] effectief in het leger diende maar dat u hier absoluut niks over kunt

vertellen. Als verklaring hiervoor geeft u verschillende keren dat hij nooit met jullie praatte over zijn werk

(CGVS, p. 15-16). Los van het feit dat u dit zelf tegenspreekt door te zeggen dat hij wel verhalen

vertelde, waar u echter blijkbaar niks van onthouden heeft, is het niet ernstig dat u van zijn vader en uw

oom langs vaderskant [G.A.], die eveneens bij jullie woonde, nooit enige informatie zou bekomen

hebben, noch geïnteresseerd genoeg zou zijn geweest om hier zelf enige informatie over te verkrijgen.

Dit is zeker het geval aangezien deze tewerkstelling van uw neef de directe aanleiding zou zijn geweest

voor uw vlucht uit het land waar u tot dan toe uw hele leven had doorgebracht (CGVS, p. 6). Door deze

uiterst vage en ontoereikende verklaringen kan er geen geloof worden gehecht aan de werkzaamheid

van uw neef [D.] bij het ANA. Aangezien u uw vlucht uit Afghanistan direct linkt aan het werk van uw

neef en uw vervolging hierdoor, wordt de geloofwaardigheid van uw persoonlijke vrees voor

vervolging door de taliban hierdoor ernstig aangetast.”

Verzoeker werpt op dat zijn neef echter zeer discreet was over zijn werkzaamheden bij het ANA en zelfs

tegen zijn ouders niets daarover vertelde. Toen de ouders van zijn neef het dan toch te weten kwamen,

zouden zij tegen niemand iets hebben gezegd, zelfs niet eens tegen de dichtste familieleden die onder

hetzelfde dak woonden. Dit betoog overtuigt echter niet omdat het niet strookt met verzoekers eerdere

verklaringen dat ook zijn ouders kennis hadden van de werkzaamheden van zijn neef en dit een jaar tot

anderhalf jaar voor de problemen begonnen. Bovendien kregen zijn ouders hiervan kennis nadat zijn

neef het nota bene zelf aan verzoekers ouders vertelde (AD CGVS, stuk 5, gehoorverslag, p. 14).

In zoverre verzoeker betoogt dat hij bijna geen contact had met zijn neef, merkt de Raad op dat

verzoeker verklaarde dat zijn neef verhalen over het leger vertelde (AD CGVS, stuk 5, gehoorverslag, p.

16). Gelet op het feit dat verzoeker samen met zijn neef in hetzelfde huis is opgegroeid en dat zij steeds

goed overeen kwamen, is het niet aannemelijk dat verzoeker, in het kader van deze verhalen, geen

informatie zou hebben verworven over een aantal basiszaken zoals bij welk korps of brigade zijn neef

werkte. Dit gebrek aan kennis klemt des te meer wanneer de werkzaamheden van zijn neef bij het

Afghaanse leger aan de grondslag liggen van verzoekers vlucht uit Afghanistan. Er kan dan ook worden

verwacht dat verzoeker, na zijn vlucht, zich zou hebben geïnformeerd over essentiële elementen die

behoren tot de kern van zijn vluchtrelaas, bijvoorbeeld bij zijn oom, de vader van zijn neef, quod non.

Verzoeker biedt geen enkel ernstig element aan dat zijn gebrek aan enige basiskennis over de

werkzaamheden van zijn neef kan verschonen.

Verzoekers betoog dat zijn neef zich beschermde door, net zoals andere dorpelingen, met het openbaar

vervoer te reizen wanneer hij naar het dorp kwam tijdens zijn verlof, overtuigt evenmin. Verzoeker

verklaarde immers ook dat zijn neef zijn legeruniform meenam naar huis. Het is niet aannemelijk dat zijn

neef met een legeruniform in zijn bagage en gebruik makend van het openbaar vervoer naar een regio

zou reizen waar volgens verzoeker veel taliban aanwezig zijn.
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2.4.2.5. Vervolgens blijken verzoekers verklaringen over de aanval op zijn huis volstrekt

ongeloofwaardig, zoals terdege blijkt uit volgende pertinente motieven in de bestreden beslissing:

“U geeft zelf aan dat uw regio zodanig gevaarlijk is dat de overheid er niet kan komen (CGVS, p. 9),

behalve de 5-6 keer die u zich herinnert waarbij ze met 100 à 150 voertuigen, tanks en rangers

komen om de taliban op te jagen (CGVS, p. 9). Eens de overheid dan terug weggaat, keren de taliban

terug uit hun schuilplaatsen. Binnen die context zegt u dat uw moeder aan uw broer [K.], die toen

ongeveer 7 jaar oud was, zou verklapt hebben dat [D.] voor het ANA werkte (CGVS, p. 15), waarop [K.]

dit zou doorgezegd hebben en de andere dorpelingen het te weten zouden gekomen zijn. Deze

onvoorzichtigheid van uw moeder is reeds weinig geloofwaardig. Wat pas echt verbaast, is de reactie

van uw gehele familie wanneer uw buur door de taliban tegengehouden werd en gewaarschuwd werd

dat hij [G.A.] moest vertellen om zijn zoon [D.] uit het leger te halen. U beweert namelijk dat jullie niks

ondernamen om veilig te blijven en dat [D.] gewoon thuis bleef de resterende acht dagen van zijn verlof

en zeven of acht maanden later gewoon terug naar huis ging met verlof (CGVS, p. 13, 17,18). U zegt in

eerste instantie dat dit komt omdat jullie dachten dat jullie buur loog en een grapje uithaalde (CGVS, p.

17 en 18). Gevraagd door het CGVS of uw buur dan niet benadrukte dat het ernstig was, beweert u

ineens dat jullie wel begrepen wat uw buur zei maar dat jullie dachten dat de taliban niks zouden doen

en dat er niks zou gebeuren (CGVS, p. 18), hetgeen opnieuw niet overtuigt in de door u

geschetste veiligheidscontext waarin de overheid niet tot bij uw dorp kon komen en de mensen te veel

schrik hebben om te zeggen dat ze voor de overheid werken (CGVS, p. 15). Daarbij is het ook

ongeloofwaardig dat [D.] maanden later opnieuw zomaar terug naar huis zou keren terwijl hij wist dat de

taliban reeds wisten dat hij voor het leger werkte en zelfs jullie buur hadden gewaarschuwd (CGVS, p.

18). Van iemand die al op zijn minst enkele jaren in het leger werkzaam was, mag verwacht worden dat

hij deze risico’s beter zou kunnen inschatten. Toch zou hij niet alleen terug naar huis keren maar ook

nog, toevallig net op het moment dat de taliban jullie huis aanvielen, naar een ander dorp zijn gaan eten

bij enkele vrienden samen met zijn vader (CGVS, p. 18).”

Verzoeker herhaalt in zijn verzoekschrift dat zijn moeder onopzettelijk aan zijn jonge broer heeft verteld

dat zijn neef bij het ANA werkt en dat de familie dacht dat de taliban niets zouden doen omdat de neef

van verzoeker zich thuis verstopte. Verzoeker voert met dit betoog geen enkel element aan dat een

ander licht werpt op bovenstaande concrete en naar behoren gemotiveerde vaststellingen of vermag

daaraan afbreuk te doen. Het louter bevestigen van de eerder afgelegde verklaringen, zonder hier enige

uitleg bij te verschaffen, volstaat geheel niet om de motieven van de bestreden beslissing in een ander

daglicht te plaatsen en alsnog aan te tonen dat zijn vluchtrelaas wel degelijk geloofwaardig is. Verzoeker

gaat volledig voorbij aan de omstandige en gedetailleerde uitwerking van voormelde bevindingen.

2.4.2.6. Ook verzoekers verklaringen over het gebrek aan handelen door zijn neef en zijn oom na de

aanval op zijn huis zijn volstrekt ongeloofwaardig, zoals terdege blijkt uit volgende pertinente motieven

in de bestreden beslissing:

“Toch zouden [D.] en [G.A.] wanneer zij terugkwamen en zagen dat uw vader doodgeschoten was, uw

moeder neergeschoten was en uzelf nergens te bespeuren, geen enkele actie hebben ondernomen om

u te proberen vinden (CGVS, p. 20). Het is volstrekt ongeloofwaardig dat uw neef, waarmee u opgroeide

in hetzelfde huis, waarmee u goed overeenkwam en die al jarenlang voor de overheid werkte, absoluut

niks ondernomen zou hebben om u te helpen, net als uw andere familieleden (CGVS, p. 20). Op het

einde van het gehoor stelt u dat er toch mensen hulp hebben gezocht maar dat het niet uw familieleden

waar maar enkele dorpelingen (CGVS, p. 24). Wanneer het CGVS u dan vraagt welke dorpelingen dit

waren, antwoordt u eerst in algemene termen dat het mensen van rond jullie huis waren (CGVS, p. 25),

na herhaling van de vraag dat u dat niet kunt weten omdat u in de gevangenis zat (CGVS, p. 26) om

dan uiteindelijk na herhaaldelijk aandringen van het CGVS te verklaren dat een dorpeling genaamd

[K.M.] u gezegd heeft dat enkele dorpelingen dit gedaan hebben, zonder dat u enige concrete namen

geeft van hen (CGVS, p. 26). Gevraagd of deze dorpelingen die naar de malik gingen zelf problemen

hebben ondervonden met de taliban, antwoordt u opnieuw vaag en in algemene termen dat de mensen

voorzichtiger werden (CGVS, p. 26). Zelf deed u evenmin aangifte van wat er precies met u en met uw

ouders gebeurd was, zonder hiervoor een reden te kunnen geven (vragenlijst CGVS, vraag 5).”

Verzoeker stelt heden in zijn verzoekschrift dat zijn familie om zijn vader rouwde, zich zorgen maakte

om zijn moeder die naar Pakistan werd overgebracht en dat ze geen voertuigen noch wapens hadden

en bang waren van de taliban. Dit zijn gehele nieuwe verklaringen waarvan verzoeker tijdens zijn gehoor

bij het CGVS geen melding maakte. Verzoeker verklaarde eerder enkel dat zijn oom en zijn familie naar

Kaboel trokken (AD CGVS, stuk 5, gehoorverslag, p. 20). Daargelaten de vaststelling dat verzoekers

nieuwe verklaringen niet stroken met wat hij eerder op het CGVS verklaarde, stelt de Raad vast dat ook

dit nieuwe betoog niet overtuigt. Zelfs indien zijn familie zich bekommerde om zijn gestorven vader en
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gewonde moeder, ziet de Raad niet in waarom zijn familie langs vaderskant, waarmee hij was

opgegroeid in het hetzelfde huis, niets heeft ondernomen om hem te helpen, zoals zijn familie langs

moederskant wel deed. Het gebrek aan voertuigen en wapens staat er niet aan de weg dat zijn familie

langs vaderskant de bevoegde overheden had kunnen waarschuwen, des te meer ze zichzelf in

veiligheid brachten door naar Kaboel te gaan en dus de taliban niet meer hoefden te vrezen.

2.4.2.7. Verzoekers verklaringen over de concrete omstandigheden waarin hij ontvoerd, gevangen

gehouden en gered werd, overtuigen op geen enkel moment, zoals terdege blijkt uit volgende pertinente

motieven in de bestreden beslissing:

“Zo geeft u aan dat u niet weet waar u gevangen gehouden werd en verklaart u dit door het feit dat u

geblinddoekt was toen u naar daar gevoerd werd (CGVS, p. 20). Dat u dit echter toen u bevrijd werd niet

te weten kwam, is onbegrijpelijk. U geeft zelf aan dat uw blinddoek werd afgenomen eens u in de

gevangenis zat (CGVS, p. 20 en 21) dus in de eerste plaats had u reeds met eigen ogen kunnen zien

waar u zich bevond, zeker aangezien u een venster had in uw cel (CGVS, p. 22). Indien u via dit venster

niets zou kunnen afleiden over uw locatie, mag nog steeds verwacht worden dat u door de reddende

overheidstroepen op de hoogte zou gebracht zijn van waar u zich bevond, dat u dit zou vragen aan hen,

of dat u op de terugweg van die ongeveer 50 minuten met de auto zou geduurd hebben (CGVS, p. 21)

wel enkele herkenningspunten zou ontwaard hebben. Zelfs indien u zich effectief niets zou herinneren

omdat het moeilijke en zware dagen waren (CGVS, p. 22), stond niets u in de weg om u hierover later te

informeren bij familieleden, dorpelingen en de overheidstroepen die u redden. Bovendien is het weinig

aannemelijk dat de Afghaanse overheid wanneer zij iemand na 20-22 dagen gevangenschap en

mishandeling uit de klauwen van de taliban redden, zich zou beperken tot de boodschap “proficiat met

uw nieuwe leven” (CGVS, p. 23). U beweert namelijk dat het een reddingsoperatie was waarbij 100, 150

of zelfs 200 overheidsvoertuigen betrokken waren (CGVS, p. 22). Dat u ondanks de grootte van deze

operatie niet eens kunt zeggen waar het was (CGVS, p. 22), hoe u bevrijd werd (CGVS, p. 22), waarom

de overheid precies naar daar ging (CGVS, p. 22-23), wie deze reddingsoperatie leidde (CGVS, p. 25)

en wie de talibanleden waren die u gevangen hielden (CGVS, p. 24), ondermijnt opnieuw op ernstige

wijze de geloofwaardigheid van uw ontvoering en gevangenschap en hierdoor ook uw algemene

geloofwaardigheid. Bovendien kan de vraag gesteld worden wat de taliban wilden bereiken met een

actie die zoveel middelen in beslag nam. U beweert namelijk dat ze met 4 of 5 uw huis aanvielen

(CGVS, p. 21) en dat u in de gevangenis zelf twee verschillende personen zag (CGVS, p. 22). U zou

daar 20 à 22 dagen vastgehouden zijn en tweemaal per dag eten gekregen hebben.”

Verzoeker tracht in zijn verzoekschrift te vergoelijken waarom hij weinig informatie heeft over de plaats

van vasthouding en de bevrijdingsoperatie en verwijst onder meer naar zijn lange gevangenschap en

vele mishandelingen. De Raad acht dit betoog niet ernstig. Zoals de verwerende partij terecht opmerkt,

niets stond verzoeker in de weg om zich na zijn bevrijding bij familieleden, dorpelingen en de overheids-

troepen te informeren over de locatie van zijn gevangenschap en de bevrijdingsoperatie. Dat verzoeker

geen concrete informatie kan geven over deze zaken die behoren tot de kern van zijn vluchtrelaas noch

zich hierover heeft bevraagd, getuigt van desinteresse en doet ernstig afbreuk aan de

geloofwaardigheid van zijn relaas.

Waar verzoeker louter bevestigt niet precies te weten waarom de taliban hem hebben vastgenomen en

ondervraagd over zijn neef, doet hij geen afbreuk aan de pertinente vaststelling dat het “niet ernstig [is]

dat de taliban zoveel moeite zouden doen om een herder zo lang te ondervragen over zijn neef, een

gewone soldaat (CGVS, p. 15), en zoals hierboven vermeld daarenboven absoluut niets blijkt te weten

over diens werkzaamheden.” De Raad komt tot dezelfde vaststelling waar verzoeker in zijn verzoek-

schrift aanvoert dat het misschien om wraak of intimidatie ging omdat zijn neef weigerde om zijn werk te

stoppen.

2.4.2.8. Ten slotte wordt in de bestreden beslissing nog terecht vastgesteld:

“Tot slot kan nog vermeld worden dat de reden die u gaf waardoor u niet naar Kaboel kon verhuizen

wederom uw geloofwaardigheid aantast. U beweert namelijk dat u niet in Kaboel kon blijven omdat uw

oom langs vaderskant [G.A.] zei dat eens je een doelwit bent van de taliban, je dat blijft (CGVS, p. 24).

Het is dan ook uiterst opmerkelijk dat diezelfde oom samen met uw neef [D.], die volgens u nog steeds

voor het leger werkt (CGVS, p. 15), naar Kaboel verhuisd is (CGVS, p. 7). Het is niet geloofwaardig dat

uw oom het wel veilig zou vinden voor zichzelf en voor zijn eigen zoon om in Kaboel te wonen terwijl die

laatste in het leger zit, de taliban brutaal optreden en veel inspanningen leveren om zijn zoon te vinden,

maar het anderzijds voor u, een herder die niets weet over het leger en haar activiteiten, te gevaarlijk

zou achten om zich daar te vestigen.”
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Verzoekers betoog dat zijn neef van het leger meer bescherming heeft in Kaboel omdat hij op de basis

woont, is niet meer dan een loutere bewering.

2.4.2.9. De bevindingen van de verwerende partij vinden steun in het administratief dossier, zijn zowel

correct als pertinent, hebben betrekking op de kern van verzoekers vluchtrelaas en worden door de

Raad overgenomen. Uit wat voorafgaat blijkt dat verzoeker met zijn verzoekschrift geen enkel element

aanbrengt dat deze bevindingen weerlegt of in een ander daglicht stelt.

Het loutere gegeven dat uit de objectieve landeninformatie blijkt dat de taliban aanwezig zijn in het

district Surobi, daar enige controle uitoefenen en een offensief voeren tegen overheidsdiensten en

anderen die worden gezien als steun van de overheid en de internationale gemeenschap, volstaat niet

om aan te tonen dat verzoeker in zijn land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd. Deze

vrees voor vervolging dient in concreto te worden aangetoond. Verzoeker blijft, zoals hierboven

uitgebreid besproken, hiertoe 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. In de mate dat hij er niet in is geslaagd

aannemelijk te maken dat hij in het land van herkomst reeds werd vervolgd dan wel ernstige schade

heeft ondergaan, kan het vermoeden dat de vrees die hij koestert ten aanzien van zijn land van

herkomst gegrond is, dan wel het risico op ernstige schade dat hij er loopt reëel is, niet worden

weerhouden. Derhalve kan de verwerende partij niet worden verweten om overeenkomstig artikel 48/7

van de Vreemdelingenwet niet te hebben gemotiveerd waarom mag worden aangenomen dat de

voorgehouden vervolging of ernstige schade zich niet opnieuw zal voordoen.

Wanneer zoals in casu geen geloof kan worden gehecht aan het naar voor gebracht vluchtrelaas, is er

geen reden om dit te toetsen aan de voorwaarden die inzake de erkenning van vluchtelingen worden

gesteld door artikel 1, A (2) van het Vluchtelingenverdrag en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Een

gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen.

2.5. Onderzoek van de subsidiaire beschermingsstatus

2.5.1. Juridische basis

Artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:

“§ 1 De subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend aan de vreemdeling, die niet voor de

vluchtelingenstatus in aanmerking komt en die geen beroep kan doen op artikel 9ter, en ten aanzien van

wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst,

of in het geval van een staatloze, naar het land waar hij vroeger gewoonlijk verbleef, terugkeert, een

reëel risico zou lopen op ernstige schade zoals bepaald in paragraaf 2 en die zich niet onder de

bescherming van dat land kan of, wegens dat risico, wil stellen en niet onder de uitsluitingsgronden

zoals bepaald in artikel 55/4, valt.

§ 2 Ernstige schade bestaat uit:

a) doodstraf of executie; of,

b) foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker in zijn land

van herkomst; of,

c) 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.”

Uit dit artikel volgt dat verzoeker, opdat hij de subsidiaire beschermingsstatus kan genieten, bij

terugkeer naar het land van herkomst een “reëel risico” loopt. Het begrip “reëel risico” wijst op de mate

van waarschijnlijkheid dat een persoon zal worden blootgesteld aan ernstige schade. Het risico moet

echt zijn, d.i. realistisch en niet hypothetisch. Paragraaf 2 van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

verduidelijkt wat moet worden verstaan onder het begrip “ernstige schade” door drie onderscheiden

situaties te voorzien.

2.5.2. Beoordeling
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2.5.2.1. 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 verzoeker op deze grond geen

subsidiaire bescherming vraagt.

2.5.2.2. In zoverre verzoeker zich met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, §

2, b) van de Vreemdelingenwet, beroept op de aangevoerde vluchtmotieven, kan dienstig worden

verwezen naar de hoger gedane vaststellingen dienaangaande waarbij wordt geconcludeerd dat

verzoeker deze motieven niet aannemelijk maakt.

Voorts dient te worden vastgesteld dat verzoeker geen andere concrete persoonlijke kenmerken en

omstandigheden aantoont waaruit blijkt dat hij een reëel risico loopt op foltering of onmenselijke of

vernederende behandeling of bestraffing omdat hij specifiek wordt geviseerd. Verzoeker maakt geen

gewag van andere persoonlijke problemen die hij de laatste jaren in Afghanistan zou hebben gekend.

2.5.2.3. Wat betreft artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet herinnert de Raad aan de autonomie

van de begrippen, zoals benadrukt in de rechtspraak van het Hof. In dit opzicht heeft het Hof met name

geoordeeld dat “Artikel 15, sub c, van de richtlijn (…) daarentegen een bepaling [is] waarvan de inhoud

verschilt van die van artikel 3 EVRM en waarvan de uitlegging dan ook autonoom moet geschieden,

maar met eerbiediging van de grondrechten zoals deze door het EVRM worden gewaarborgd.” (HvJ 17

februari 2009 (GK), Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, § 28).

Het gegeven dat het Hof verder besluit dat de uitlegging gegeven aan artikel 15, sub c) “volledig

verenigbaar [is] met het EVRM, daaronder begrepen de rechtspraak van het Europees Hof voor de

Rechten van de Mens inzake artikel 3 EVRM” (HvJ 17 februari 2009 (GK), Elgafaji t. Staatssecretaris

van Justitie, C-465/07, § 44) doet geen afbreuk aan de duidelijke autonomie die het Hof in zijn uitlegging

verleent aan artikel 15, sub c) ten opzichte van artikel 3 van het EVRM.

Opdat aan verzoeker de subsidiaire beschermingsstatus overeenkomstig artikel 48/4, §2, c) van de

Vreemdelingenwet kan worden toegekend, moet er sprake zijn van een ernstige bedreiging van het

leven of de persoon van verzoeker, als burger, als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een

internationaal of binnenlands gewapend conflict. De Raad herinnert er aan dat hij in casu met volheid

van rechtsmacht oordeelt, hetgeen een volledig en ex nunc onderzoek omvat, zowel van de juridische

als van de feitelijke gronden. De Raad stipt aan dat hij bij de beoordeling van ernstige schade, zoals

bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet, een alomvattende benadering hanteert waarbij

in de risicoanalyse rekening wordt gehouden met alle vormen van geweld en andere indicatoren die in

deze van belang kunnen zijn.

Er dient voorts rekening te worden gehouden met het gestelde in het arrest “Elgafaji” waar het Hof van

Justitie een onderscheid maakt tussen twee situaties:

- de situatie waar “er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die terugkeert

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

aanwezigheid aldaar een reëel risico op de in artikel 15, sub c, van de richtlijn bedoelde ernstige

bedreiging zou lopen” (HvJ 17 februari 2009 (GK), Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, §

35; HvJ 30 januari 2014, C-285/12, Aboucar Diakité v. de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en staatlozen, § 30); en

- de situatie waarbij rekening wordt gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker en

waarbij het Hof heeft gepreciseerd dat “hoe meer de verzoeker eventueel het bewijs kan leveren dat hij

specifiek wordt geraakt om redenen die te maken hebben met zijn persoonlijke omstandigheden, hoe

lager de mate van willekeurig geweld zal zijn die vereist is opdat hij in aanmerking komt voor subsidiaire

bescherming” (HvJ 17 februari 2009 (GK), Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, nr. C-465/07, § 28).

In de eerste hypothese is de mate van het willekeurig geweld dermate hoog dat elke burger die zich op

het grondgebied bevindt, erdoor wordt geraakt. Wanneer aldus wordt vastgesteld dat een burger

afkomstig is uit dergelijk land of gebied, moet worden aangenomen dat hij een reëel risico loopt op een

ernstige bedreiging van zijn leven of persoon wanneer hij terugkeert naar het betrokken land of het

betrokken gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar, zonder dat het nodig is om eveneens over te

gaan tot een onderzoek naar andere persoonlijke omstandigheden.

Gelet op deze alomvattende benadering, beoordeelt de Raad de feitelijke voorliggende situatie als volgt.
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In het administratief dossier bevindt zich de volgende rapport:

- CGVS COI Focus “Security situation in Kabul province” van 25 april 2017.

Middels een aanvullende nota die door haar werd neergelegd op 29 januari 2019 brengt de verwerende

partij de volgende rapporten bij:

- UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-seekers from

Afghanistan, 30 augustus 2018;

- EASO COI Information Report: Afghanistan – Security Situation, december 2017;

- EASO COI Information Report: Afghanistan – Security Situation update, mei 2018;

- EASOCountry Guidance. Afghanistan. Guidance note and common analysis, juni 2018.

Zowel uit de UNHCR guidelines als uit de EASO Guidance note van juni 2018 blijkt dat het gewelds-

niveau, de schaal van het willekeurig geweld en de impact van het conflict in Afghanistan regionaal erg

verschillend zijn. Gezien de verklaringen van verzoeker over zijn regio van herkomst, dient in casu de

veiligheidssituatie in de provincie Kaboel te worden beoordeeld. Met betrekking tot de provincie Kaboel

wordt in de aanvullende nota op basis van voormelde objectieve landeninformatie terecht gesteld:

“Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie blijkt dat het grootste aandeel van het geweld en de

kern van het conflict te situeren is in het zuiden, zuidoosten en het oosten. De provincie Kabul behoort

tot het centrum van Afghanistan en wordt in de EASO Guidance Note bestempeld als een provincie

waarvan niet kan gesteld worden dat de mate van willekeurig geweld er dermate hoog is dat er

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat elke burger die terugkeert naar het betrokken

gebied aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon.

Uit beschikbare informatie blijkt dat de provincie Kabul ruw geschat 4,4 miljoen inwoners heeft en dat er

in 2017 in de provincie 1831 burgerslachtoffers vielen. Het gros van deze slachtoffers, met name 1612,

vielen in deze periode in de hoofdstad Kabul. Dit maakt dat er voor de gehele provincie Kabul (met

uitzondering van de stad Kabul) 219 burgerslachtoffers vielen. Aldus dient besloten te worden dat de

provincie Kabul in zijn geheel erg laag scoort wat betreft het aantal veiligheidsincidenten in verhouding

met het aantal burgers.

Het gros van de gewelddaden die er in de provincie plaatsvinden is bovendien doelgericht van aard. Het

geweld neemt hoofdzakelijk de vorm aan van gewapende confrontaties tussen de Afghaanse

veiligheidsdiensten en opstandelingen, en dit voornamelijk in de Uzbin vallei. Daarnaast vinden er in de

provincie, net zoals de hoofdstad Kabul, aanslagen plaats tegen "high profile" doelwitten waarbij de

voornamelijk de aanwezige veiligheidsdiensten en overheidsfunctionarissen geviseerd worden.

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 Kabul actueel geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te worden van

een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld in het kader

van een gewapend conflict.”

Deze beoordeling van verwerende partij in haar aanvullende nota ligt in de lijn van de bovenvermelde

EASO Guidance nota, waaruit blijkt dat EASO de provincie Kaboel indeelt bij “Territories where

indiscriminate violence is taking place and real risk of serious harm under Article 15(c) QD may be

established where the applicant is specifically affected by reason of factors particular to his or her

personal circumstances.” (p. 83).

Met andere woorden, de provincie Kaboel is een gebied waar volgens EASO willekeurig geweld

plaatsvindt en een reëel risico op een ernstige bedreiging voor het leven of de persoon enkel kan

worden vastgesteld indien de verzoeker specifiek wordt geraakt om redenen die te maken hebben met

zijn persoonlijke omstandigheden.

Verzoeker wijst erop dat het district Surobi, waar zijn dorp is gelegen, in het bijzonder wordt getroffen

door infiltratie door de taliban en conflict-gerelateerd geweld. Specifiek met betrekking tot het district

Surobi blijkt uit de voormelde objectieve landeninformatie dat in dit district de taliban een beperkt aantal

activiteiten en aanwezigheid hebben. Volgens het EASO-rapport houdt dit in dat ze minstens drie keer

per maand aangevallen worden (EASO-rapport mei 2018, p.25-27). Dit wijst op willekeurig geweld, maar

toont niet aan dat de graad van willekeurig geweld dermate hoog is dat elke burger die zich op het

grondgebied bevindt, erdoor wordt geraakt. Er kan geen gewag worden gemaakt van een situatie van

“open combat” of van hevige en voortdurende of ononderbroken gevechten. Ter terechtzitting duidt de

verwerende partij het dorp van verzoeker aan op een geografische kaart van het district Surobi in de
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provincie Kabul. Hieruit blijkt dat verzoekers dorp niet in de Uzbin-vallei is gelegen. Verzoeker betwist dit

niet. Dat ook burgerslachtoffers vallen doet geen afbreuk aan de vaststelling dat burgers als dusdanig

niet worden geviseerd bij het gebeurlijke conflict-gerelateerde geweld in de provincie Kaboel.

Verzoekers betoog werpt dan ook geen ander licht op bovenstaande appreciatie.

Gelet op wat voorafgaat concludeert de Raad dat het district Surobi gelegen in de provincie Kaboel

geen gebied van eerste categorie vormt waar de mate van het willekeurig geweld dermate hoog is dat er

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het district Surobi

gelegen in de provincie Kaboel, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico op de in artikel 15,

sub c, van de richtlijn bedoelde ernstige bedreiging zou lopen.

Bijgevolg bevindt de verzoeker zich in de tweede hypothese. Deze hypothese betreft situaties waar er

willekeurig geweld bestaat – dit is geweld dat de personen zonder onderscheid raakt, met name zonder

dat zij specifiek worden geviseerd – maar waar de mate van het geweld niet dermate hoog is dat elke

burger louter door zijn aanwezigheid in het betrokken land of het betrokken gebied een reëel risico loopt

op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon. Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat in zulke

situatie rekening moet worden gehouden met de eventuele persoonlijke omstandigheden van de

verzoeker die in zijnen hoofde het risico, verbonden aan het willekeurig geweld, verhogen.

Het Hof van Justitie heeft de aard van de “persoonlijke omstandigheden”, die bij deze tweede hypothese

in overweging kunnen worden genomen, niet gepreciseerd. Niettemin kunnen deze omstandigheden, in

het licht van het beginsel van autonomie van begrippen, zoals bevestigd door het Hof, alsook in het licht

van de noodzaak aan een uitlegging die nuttig effect geeft aan de wet, niet van dezelfde aard zijn als de

elementen die aan bod komen in het kader van een beoordeling van de vervolgingsvrees in de zin van

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, of het reëel risico in de zin van artikel 48/4, § 2, sub a) en b) van

de Vreemdelingenwet.

De persoonlijke omstandigheden van de verzoeker in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet zijn dus omstandigheden die tot gevolg hebben dat hij, in vergelijking met een ander

persoon, een verhoogd risico loopt om slachtoffer te worden van willekeurig geweld, en dit zelfs

wanneer het geweld hem niet meer dan een ander persoon specifiek viseert.

Dit kan, bijvoorbeeld, het geval zijn wanneer een verhoogde kwetsbaarheid, een verscherpte lokale

vatbaarheid of een precaire socio-economische situatie tot gevolg heeft dat een verzoeker een groter

risico loopt dan andere burgers op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon als gevolg van het

willekeurig geweld.

De vraag die rijst is of de verzoeker “het bewijs kan leveren dat hij specifiek wordt geraakt om redenen

die te maken hebben met zijn persoonlijke omstandigheden” door een reëel risico als gevolg van het

willekeurig geweld in het district Surobi in de provincie Kaboel rekening houdend met de mate van dit

geweld. Anders gezegd, kan de verzoeker persoonlijke omstandigheden inroepen die in zijn geval de

ernst van de bedreiging die voortvloeit uit het willekeurig geweld in het district Surobi gelegen in de

provincie Kaboel dermate verhogen dat – hoewel de mate van het geweld niet dermate hoog is dat elke

burger louter door zijn aanwezigheid in het district Surobi gelegen in de provincie Kaboel een reëel risico

loopt op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon – er niettemin moet worden aangenomen dat

zulk reëel risico in hoofde van de verzoeker bestaat.

In casu brengt verzoeker geen dergelijke elementen bij. Evenmin blijkt dit uit de stukken van het

administratief dossier. Er blijkt niet dat de persoonlijke omstandigheden van verzoeker van dien aard zijn

dat hij een verhoogde kwetsbaarheid heeft die ertoe leidt dat hij een groter risico loopt dan andere

burgers in het district Surobi op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon als gevolg van het

willekeurig geweld.

Gelet op het voormelde, toont verzoeker niet aan dat er in zijn geval zwaarwegende gronden bestaan

om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar het district Surobi een reëel risico zou lopen op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a), b) of c) van de Vreemdelingenwet.

2.6. In de mate dat verzoeker aanvoert dat artikel 3 van het EVRM wordt geschonden, dient te worden

vastgesteld dat de bevoegdheid van de verwerende partij in deze is beperkt tot het onderzoek naar de

nood aan internationale bescherming in de zin van de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.
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Verder heeft verzoeker gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de bestreden beslissing voor te leggen

aan de Raad en zijn middelen aan te voeren, zodat artikel 13 van het EVRM werd gerespecteerd.

2.7. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op het CGVS werd gehoord. Tijdens dit interview

kreeg hij de mogelijkheid zijn vluchtmotieven uiteen te zetten en zijn argumenten kracht bij te zetten, kon

hij nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen en heeft hij zich laten bijstaan door zijn advocaat, dit

alles in aanwezigheid van een tolk die het Pashtun machtig is.

De Raad stelt verder vast dat de verwerende partij zich voor het nemen van de bestreden beslissing

heeft gesteund op alle gegevens van het administratief dossier, op algemeen bekende gegevens over

verzoekers land van herkomst en op alle dienstige stukken. Dat de verwerende partij niet zorgvuldig is

te werk gegaan, kan derhalve niet worden bijgetreden.

2.8. Uit wat voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over de

grond van het beroep zou kunnen oordelen. Verzoeker heeft evenmin aangetoond dat er een

substantiële onregelmatigheid aan de bestreden beslissing zou kleven in de zin van artikel 39/2, § 1, 2°

van de Vreemdelingenwet. De Raad ziet geen redenen om de bestreden beslissing te vernietigen en de

zaak terug te zenden naar de verwerende partij. De overige aangevoerde schendingen kunnen hier,

gelet op het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.

2.9. Bovenstaande vaststellingen volstaan om te besluiten dat verzoeker niet als vluchteling kan worden

erkend in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch in aanmerking komt voor de

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

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 tweeëntwintig maart tweeduizend negentien

door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN M. MAES


