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nr. 218 674 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 de nota met opmerkingen en 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 7 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 8 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:



RvV X - Pagina 2 van 23

“A. Feitenrelaas

U verklaart Afghaanse nationaliteit te bezitten en tot de Pasjtoense stam Sahak te behoren. U bent 22

jaar geleden geboren in het dorp Mirzakhani in het district Surobi in de provincie Kabul. Toen u

ongeveer één jaar oud was, verhuisden jullie naar het iets verder gelegen dorp Loy Kalay. U ging tot de

twaalfde graad naar school en bent sinds 2014 verloofd met [G.S.].

Uw broer [H.] begon ongeveer eind 2014 te werken voor het Afghan National Army (ANA). Op een dag

werd u opgebeld door een onbekend nummer. De anonieme beller spoorde u aan om uw broer te

overtuigen te stoppen met werken voor het leger. Indien u hierin niet zou slagen, zou u zelf dienen te

gaan werken voor de taliban. U weigerde en voegde er met gebruik van strikte taal aan toe dat u niet

meer wilde lastig gevallen worden door hen; waarop de beller zei dat u zich diende aan te melden bij de

Shariarechtbank. U contacteerde uw broer die zei niet te kunnen stoppen met werken voor het leger.

Vijftien dagen later, op 26 sunbula 1394 Afghaanse kalender (AK), 17 september 2015 Gregoriaanse

kalender (GK), kreeg u een dreigbrief thuis waarin herhaald werd dat uw broer diende te stoppen met

werken voor het leger of dat u bij de taliban moest gaan, en dat u in het andere geval meegenomen zou

worden naar de Shariarechtbank. U belde uw broer die dit keer zei dat u het land diende te verlaten,

hetgeen u de dag erop ook deed.

Uw oom langs moederszijde regelde een smokkelaar waardoor u op 18 september 2015 uw dorp kon

verlaten om via onder andere Iran, Turkije, Bulgarije, Servië en Duitsland aan te komen in België op 20

november 2015 en asiel aan te vragen op 7 december 2015.

Uw andere broer [Z.M.] werkte voor het bouwbedrijf Kabul-Behsud en kwam op 20 sawr 1390 AK

(10 mei 2011 GK) om het leven bij een explosie op de weg tussen Surobi en de stad Jalalabad.

Ongeveer begin 2017 werden twee verre neven van u die ook in leger zaten om het leven gebracht door

de taliban.

U vreest om bij terugkeer naar Afghanistan nog steeds een doelwit te zijn van de taliban en door hen

gedood te worden.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u uw originele taskara voor, uw diploma van de twaalfde graad

inclusief puntenlijst, een werkcertificaat van uw broer [H.], een kopie van de bankkaart en legerbadge

van [H.], de dreigbrief van de taliban, een brief aan het districtscentrum ter bevestiging van de dood van

uw broer [Z.M.], vier foto’s van [H.] in het leger, twee foto’s van het lichaam van een neef van u, een foto

van uw neef in het leger, twee foto’s van uzelf met uw broer [H.] en de briefomslag waarin deze

documenten naar België verstuurd zijn.

B. Motivering

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.

Doorheen uw verklaringen heeft u het niet aannemelijk gemaakt dat u een persoonlijke vrees voor

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

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming loopt.

Er kan namelijk geen geloof gehecht worden aan de door u beweerde vervolgingsfeiten van de hand

van de taliban.

U baseert deze vervolgingsfeiten op de werkzaamheden van uw broer [H.] voor het ANA maar slaagt er

niet in de werkzaamheden van uw broer aannemelijk te maken. Er moet worden vastgesteld dat u zeer

weinig afweet over de werkzaamheden van uw broer. Hoewel niet van u wordt verwacht dat u in detail

zou kunnen vertellen over het werk van uw broer mag toch een zekere kennis verwacht worden, zeker

omdat dit werk aan de basis lag van uw vlucht uit Afghanistan. Uw verklaringen zijn echter zeer
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oppervlakkig. Zo weet u wel in wel korps uw broer actief was maar kunt u niet zeggen tot welke brigade

hij behoort (gehoorverslag CGVS, dd. 08/07/2017, p. 6), hetgeen zeker als basiskennis mag beschouwd

worden. Nog frappanter is het feit dat u niet weet welke rang uw broer exact had in het leger (CGVS, p.

7). U kunt weliswaar zeggen hoe het symbool van zijn rang er uit zag (CGVS, p. 6), maar dat is

zichtbaar op één van de door u neergelegde foto’s van uw broer in uniform. Hierdoor wordt de indruk

gewekt dat u uw kennis volledig baseert op de documenten die u neerlegt en niet op uw eigen

ervaringen in Afghanistan, waardoor onvoldoende afgeleid kan worden dat u daadwerkelijk een

broer heeft die bij het ANA te werk is gesteld.

Deze vaststelling wordt bevestigd doordat uw verklaringen over de militaire operaties waaraan uw broer

deelnam evenmin kunnen overtuigen en de oppervlakkigheid niet overstijgen. U zegt vaag dat er binnen

het 209 Shaheen korps veel mensen zijn, veel personeel en dat ze naar verschillende plekken gestuurd

worden (CGVS, p. 7). Gevraagd naar een concreet voorbeeld hiervan, haalt u de provincie Baghlan aan,

waar uw broer ongeveer begin 2017 drie maanden lang op missie zou zijn geweest (CGVS, p. 7).

Gevraagd naar meer info over deze missie moet u echter het antwoord schuldig blijven (CGVS, p. 7).

Het CGVS vraagt vervolgens of uw broer ooit een concreet gevecht tegen de taliban vermeldde, waarop

u wederom vaagweg zegt dat uw broer niks zei over specifieke gevechten maar dat het altijd wel tegen

de taliban was dat ze vochten (CGVS, p. 8). Bij een derde keer polsen van het CGVS naar concrete

gevechten en operaties waar hij aan deelnam, herhaalt u dat uw broer niet veel over deze zaken

vertelde om uw mentale stress niet nog te verhogen (CGVS, p. 8). Dit is echter geen verklaring waarom

u ook geen operaties of gevechten kunt geven van voor uw problemen, te meer daar u zelf aangeeft

dat u goed overeenkomt met uw broer (CGVS, p. 6), dat jullie verschillende keren met elkaar hebben

gepraat (CGVS, p. 7) en dat jullie telefonisch contact onderhielden (CGVS, p. 8). Jullie hebben ook

allebei facebook, waarover u verklaart dat u het al in Afghanistan gebruikte (CGVS, p. 9). Het is dan ook

niet geloofwaardig dat u geen enkel concreet voorbeeld kunt geven van een operatie of gevecht waar

uw broer aan heeft deelgenomen.

Nochtans is er door de recente aanslag, die u zelf ook opwerpt (CGVS, p. 6), op de legerbasis in de

provincie Balkh en de algemene ruchtbaarheid van het 209 Shaheen korps geen tekort aan informatie

die via de pers en het internet te raadplegen is. Zelfs indien u dus niet rechtstreeks met uw broer praatte

over zijn werkzaamheden is het nog steeds vreemd dat u hierin zo weinig interesse toonde dat u niet

eens het nieuws volgde omtrent de activiteiten van zijn legereenheid, zeker aangezien dit ook de

oorzaak zou zijn van uw eigen problemen waardoor u uw land van herkomst diende te verlaten.

Bovendien bent u afgestudeerd in de twaalfde graad en zegt u zelf dat u met een datakaart op het

internet kon in Surobi (CGVS, p. 9) waardoor u zeker in de mogelijkheid was enigszins op de hoogte te

blijven van de operaties van het 209 Shaheen korps.

U blijft niet alleen vaag over de operaties en activiteiten van uw broer, u geeft ook een uiterst vage

beschrijving van zijn registratie bij het leger. U weet weliswaar dat legerrekruten initieel naar de stad

Kabul gestuurd worden maar waar uw broer naartoe gestuurd werd voor zijn training, kunt u niet zeggen

(CGVS, p. 7). Ook over zijn concrete levensomstandigheden en dagelijkse routine op de legerbasis,

komt u niet verder dan te zeggen dat hij training had en dat u niet veel weet over zijn dagelijkse leven

daar (CGVS, p. 8). Evenmin kunt u ook maar één naam van een collega of commandant van uw broer

geven (CGVS, p. 8). Opnieuw moet herhaald worden dat u geen ongeschoolde landbouwer bent voor

wie deze structuren te ingewikkeld zouden zijn. U bent afgestudeerd in de twaalfde graad, net als uw

broer, waardoor toch kan verwacht worden dat u hierover enige kennis bezit en u in de mogelijkheid

verkeerde u te informeren. Bovendien zijn namen van collega’s, de gebeurtenissen die uw broer

meemaakte of de levensomstandigheden in de basis zaken waar echt wel van verwacht kan worden dat

u als broer van een soldaat enige noties van zou hebben.

Deze uiterst vage verklaringen en beperkte kennis over het werk van uw broer zorgen ervoor dat er

geen geloof kan worden gehecht aan uw bewering dat u daadwerkelijk een broer heeft die bij het ANA

te werk is gesteld.

Aangezien u uw eigen vervolgingsfeiten volledig baseert op deze tewerkstelling, worden ook deze

niet geloofwaardig geacht. Toch dient nog opgemerkt te worden dat ook uw verklaringen over de

dreigtelefoon, dreigbrief en vermeende rekrutering door de taliban ernstig tekortschieten.

Zo is het in de eerste plaats een raadsel waarom u als toen twintigjarige jongeman wanneer u gebeld

werd door iemand van de taliban, waarvan u wist hoe gevaarlijk zij waren aangezien uw broer [Z.M.]

reeds om het leven was gekomen door een aanslag van de taliban en waarover u zegt dat zij enkel
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onschuldigen doden (CGVS, p. 9) en mensen ontvoeren (CGVS, p. 10), toch de beslissing nam om te

dreigen strikte taal te zullen hanteren als zij u nog zouden contacteren (CGVS, p. 12). In de door u

geschetste context waarbij iemand eens hij een doelwit is van de taliban, hij in geen enkele hoek van

Afghanistan nog veilig is (CGVS, p. 12, 14, 16 en 20), is het niet plausibel dat u zo’n taal zou uitslaan

tegen iemand van de taliban die u net bedreigd heeft. Bovendien is het opmerkelijk dat u aanbrengt dat

er in uw dorp inwoners zijn die actief zijn in het leger, bij de politie of in andere departementen en die

eveneens veiligheidsproblemen hebben zoals uw broer en niet normaal in het dorp kunnen blijven

(CGVS, p. 11), maar dat u er niet in slaagt ook maar één concreet voorbeeld te geven van dorpelingen

die voor de overheid werkten en problemen kenden (CGVS, p. 11), noch van mensen die

dreigbrieven of telefoons zouden gekregen hebben van de taliban (CGVS, p. 11) of bedreigd werden

door de taliban (CGVS, p. 19). De enige twee voorbeelden die u kunt geven van personen die geviseerd

werden door de taliban zijn die van [M.] en [R.]. Deze twee mannen werden ontvoerd en raakten

vermist, maar hebben schijnbaar geen link met de overheid. U haalt aan dat ze stenen brachten uit de

bergen voor de constructie van huizen (CGVS, p. 11). Nogmaals uitgenodigd, slaagt u er niet in een

voorbeeld te geven van dorpelingen die omwille van hun link met de overheid geviseerd werden (CGVS,

p. 11). Uw onvermogen om voorbeelden te geven terwijl u eerder aangaf dat er tal van dorpelingen

actief waren voor de overheid, ondermijnt de geloofwaardigheid van de door u geschetste context eens

te meer. Uw verklaring voor het feit dat u niet weet wie nog dreigbrieven of telefoons kreeg is enerzijds

omdat u nu in België bent (CGVS, p. 11) en anderzijds omdat mensen het geheim houden wanneer zij

bedreigd worden (CGVS, p. 19). U verklaart dat iedereen die bedreigingen ontvangt dat voor zichzelf

houdt en in het geheim weggaat (CGVS, p. 19). Het dorp, geconfronteerd met dergelijke plotse

verdwijningen moet deze verliezen aan mensenlevens toch hebben gemerkt en meer hebben geweten

over de omstandigheden waarin sommige medebewoners het dorp verlaten hadden. Dergelijke vage en

ontwijkende antwoorden bevestigen dat uw asielmotieven niet geloofwaardig zijn.

Bovendien is uw reactie op de dreigtelefoon van de taliban niet geloofwaardig. U beweert namelijk dat u

nergens naartoe kon gaan om hulp te vragen en dat uw ooms of de ouderen van het dorp niks konden

doen (CGVS, p. 14). Wat betreft die laatsten is het opvallend dat u zelf verschillende keren aangeeft dat

de taliban vaak rekruteren op dorpsniveau met behulp van de plaatselijke imams en mullahs (CGVS, p.

14 en 19-20). Deze rekruteringswijze wordt ook bevestigd door beschikbare objectieve informatie

toegevoegd aan uw dossier. Het is dan ook niet enkel vreemd dat dit in uw geval niet zo gebeurde maar

vooral dat u niet eens probeerde om bij de ouderen of bij de mullahs te rade te gaan om een

onderhandeling op poten te proberen zetten. Wat betreft uw ooms zegt u dat uw ooms langs vaderskant

na de dood van uw grootvader ruzie kregen en daarom niet meer geïnteresseerd waren in jullie en enkel

bezig waren met hun eigen leven (CGVS, p. 14-15). Dit is niet ernstig aangezien u doorheen het gehoor

voorbeelden geeft van hoe uw ooms uw familie hielpen. Zo geeft u aan dat uw broer wanneer hij

terug naar huis keerde soms bij uw ooms verbleef en soms bij uw zus (CGVS, p. 9), dat u nog steeds

contact heeft met uw ooms en hen soms vraagt om uw moeder door te geven aan de telefoon (CGVS,

p. 8), dat uw ooms hielpen om jullie landbouwgronden te verbouwen na het overlijden van uw vader

(CGVS, p. 18), dat uw familie die niet enkel uit uw zus en moeder bestaat maar ook uit de gezinsleden

van uw overleden broer [Z.] en de gezinsleden van uw broer [H.] momenteel verblijven bij uw ooms

langs beide kanten en dat uw oom langs moederskant uw reis regelde (CGVS, p. 16 en 19). Het is dan

ook niet geloofwaardig dat u niet eens zou geprobeerd hebben om bij hen hulp in te roepen na de

dreigtelefoon.

Hierbij moet ook gewezen worden op een ernstige incoherentie in uw verklaringen. U beweert namelijk

dat u na de dreigtelefoon meestal bij uw zus en bij uw vrienden verbleef (CGVS, p. 17). Overdag kon u

niks doen en bleef u in verschillende huizen van vrienden (CGVS, p. 17), hetgeen volstrekt te begrijpen

is als doelwit van de taliban. Wat hier echter incoherent mee is, is dat u toen u de dreigbrief van de

taliban ontving vijftien dagen na de dreigtelefoon, terugkwam van de bazaar waar u net boodschappen

had gedaan en ajuinen, groenten, tomaten en aardappelen had gekocht (CGVS, p. 15) om dan in de

late namiddag naar huis te gaan. Het is geenszins geloofwaardig dat u effectief ondergedoken leefde

die vijftien dagen uit vrees voor vervolging door de taliban om vervolgens naar twee plekken te gaan

waar u net het meeste kans zou maken opgemerkt te worden door de taliban: in de bazaar en bij u

thuis. Indien die boodschappen dermate belangrijk waren en uw moeder en zus deze niet alleen zouden

kunnen doen, had u gerust uw ooms de boodschappen kunnen laten doen, of de vrienden die al bereid

waren het risico te nemen u bij hen in huis te nemen. Aangezien de vader van uw vriend [Z.]

winkelier was en jullie op krediet konden winkelen (CGVS, p. 17 en 19), konden zij die boodschappen

zelfs rechtstreeks leveren. Uw risicovol gedrag valt dan ook niet te rijmen met de vrees die u toen zou

gehad moeten hebben en doet op ernstige wijze afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw verklaringen

omtrent de dreigtelefoon en de dreigbrief die u zou ontvangen hebben.
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Vervolgens stroken uw verklaringen inzake uw vertrekdatum uit Afghanistan ook niet met de dreigbrief

die u ter staving van uw problemen neerlegt. Wanneer u hier een eerste keer naar gevraagd wordt door

het CGVS, zegt u dat u het land verliet op de 26e van de vierde maand van het jaar 1394 Afghaanse

kalender hetgeen overeenkomt met 17 juli 2015 Gregoriaanse kalender (CGVS, p. 4). Nadien verklaart

u echter dat u het land verliet één dag na het ontvangen van de dreigbrief (CGVS, p. 15). De datum op

de dreigbrief is echter de 26e van de zesde maand van het jaar 1394 Afghaanse kalender hetgeen

overeenkomt met 17 september 2015 Gregoriaanse kalender (CGVS, p. 15). Nog later beweert u dan

weer dat u 46 dagen onderweg was van Afghanistan naar België (CGVS, p. 16), waar u toekwam op 20

november 2015 (inschrijvingsfiche DVZ, dd. 07/12/2015). Dit zou betekenen dat u vertrok op 4 oktober

2015, zeventien dagen na de uitgiftedatum op de dreigbrief. Deze tegenstrijdige verklaringen

omtrent het precieze moment waarop u Afghanistan verliet ten opzichte van de dreigbrief, ondermijnen

uw algemene geloofwaardigheid en de authenticiteit van deze dreigbrief.

Tot slot verklaart u dat u niet weet of iemand van uw familie nog gecontacteerd is door de taliban na uw

vertrek uit Afghanistan omdat u nu in België bent en u het nooit gevraagd heeft (CGVS, p. 17). Het is

uiterst frappant dat u, eens in veiligheid in België, aangeeft niet geïnteresseerd te zijn in de veiligheid

van uw eigen familieleden na uw vlucht uit Afghanistan. Nochtans had u nog steeds contact met

verschillende leden van uw familie na uw vertrek (CGVS, p. 8). Uw desinteresse relativeert dan ook op

ernstige wijze de ernst van de door u ingeroepen vervolgingsfeiten.

Aldus heeft u niet aannemelijk gemaakt een persoonlijke vrees te hebben voor de taliban, gezien u er

niet in bent geslaagd de werkzaamheden van uw broer aannemelijk te maken en u tegenstrijdige,

incoherente en weinig plausibele verklaringen hebt afgelegd betreffende uw persoonlijke vervolgings-

problemen.

Wat betreft uw broer [Z.M.] die zes jaar geleden om het leven kwam op weg van Surobi naar

Jalalabad dient opgemerkt te worden dat hij om het leven kwam bij een aanslag toen hij met collega’s

aan het werk was. U haalt daarbij zelf ook aan dat het doel van de aanslag louter de arbeiders waren

die er op dat moment aan het werk waren (CGVS, p. 9-10). Zelf bent u nadien nooit door de taliban

gecontacteerd geweest over [Z.M.] (CGVS, p. 10). Er kan dan ook worden geconcludeerd dat u geen

persoonlijke vrees voor vervolging heeft als gevolg van de werkzaamheden en de dood van uw broer

[Z.M.].

Wat betreft uw neven die zouden omgekomen zijn begin 2017, na uw vertrek, toen ze van hun werk bij

het ANA huiswaarts keerden (CGVS, p. 10-11), dient opgemerkt te worden dat hun dood los staat van

uw persoonlijk vervolgingsrelaas, gezien u uw eigen relaas niet aannemelijk heeft gemaakt en iedereen

op zijn eigen merites dient te worden beoordeeld, maar vooral ook omdat u zelf niet verwijst naar dit

incident om uw persoonlijke vrees voor vervolging op te baseren (CGVS, p. 12). U verklaart dat het uzelf

en uw broer zijn die de doelwitten waren binnen uw familie (CGVS, p. 16). Bovendien geeft u zelf aan

dat het om verre neven gaat (CGVS, p. 10), hoewel ook dient opgemerkt te worden dat u geen enkele

familieband aantoont tussen u en deze personen. Die band blijkt ook niet uit de foto’s die u neerlegt.

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

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

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

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

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

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

Bij de evaluatie van de actuele veiligheidssituatie in Afghanistan wordt het rapport “UNHCR Eligibility

Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van 19

april 2016 in rekening genomen. Niettegenstaande het rapport aangeeft dat de veiligheidssituatie in

2015 achteruit gegaan is en dat zowel het aantal burgerslachtoffers, als het aantal veiligheidsincidenten

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
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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.

De door u neergelegde documenten beïnvloeden bovenstaande vaststellingen niet. Uw taskara,

diploma, de foto van uzelf en de omslag waarin de documenten verstuurd zijn, hebben geen betrekking

op de door u aangehaalde vervolgingsfeiten. Wat betreft het certificaat van het werk van uw broer [H.],

de kopie van zijn bankkaart en legerbadge en de foto’s van hem, moet opgemerkt worden dat u op geen

enkel moment aantoont werkelijk de broer te zijn van de persoon op deze documenten en op deze

foto’s. De enige foto’s die u neerlegt waarop u beweert zichtbaar te zijn naast uw broer zijn van zodanig

slechte kwaliteit dat noch u, noch uw broer herkenbaar zijn, en zelfs indien jullie wel herkenbaar waren,

zou dit louter aantonen dat jullie elkaar kennen, zonder dat dit iets zegt over jullie eventuele

broederband. Ook de foto’s van uw neef tonen geen enkele band aan tussen u en de persoon op deze

foto. Wat betreft de bevestigingsbrief van het werk van uw andere broer Zohail Mohammad voor de

Kabul-Behsud Construction Company moet worden opgemerkt dat dit document louter iets zegt over de
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werkzaamheden van [Z.M.] zonder dat dit iets zegt over uw asielmotieven. Uw dreigbrief werd eerder

reeds aangehaald om tegenstrijdigheden aan te tonen. Bovendien hebben dergelijke documenten enkel

een ondersteunende functie van geloofwaardige verklaringen. Op zichzelf vermogen deze documenten

niet de geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig asielrelaas te herstellen. Daarenboven blijkt uit de

objectieve informatie waarover het CGVS beschikt (toegevoegd aan uw administratief dossier) dat in

Afghanistan en zelfs daarbuiten gemakkelijk op niet-reguliere wijze Afghaanse documenten kunnen

verkregen worden. Veel Afghaanse documenten zijn ook na gedegen onderzoek door Afghaanse

deskundigen niet van authentieke te onderscheiden. Bijgevolg is de bewijswaarde van dergelijke

documenten bijzonder relatief en volstaan zij op zich niet om de eerder vastgestelde ongeloofwaardig-

heid van uw relaas te herstellen.

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 naar zijn land van

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

hem al herhaaldelijk bedreigd.

(…)

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
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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

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 stelt dat mensen die

worden beschouwd als “steunder van de regering als doel [worden] genomen (familieleden van soldaten

va het ANA bij voorbeeld)” (sic).

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 broer 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 broer bij het ANA werkt, en dat 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 niet op de hoogte is van de brigade nog van de

precies rang van zijn broer in het leger. Verzoeker verklaart dat hij het niet precies wet (hij wet wel tot

welke korps hij behoort) omdat hij niet nauwelijks aan zijn broer gevraagd heeft, hij is zelfs nooit bij het

leger geweest en hij was in détails niet geïnteresseerd. Toen ze af en toe op de telefoon spraken,

hadden ze het over anderen onderwerpen (familie zakken, vrienden...). Hij legt uit dat de rang van zijn

broer, volgens een training certificaat, sergeant major is.

Hetzelfde geldt voor concrete operaties waarbij zijn broer betrokken was, hij heeft uitgelegd dat ze niet

erover praatten omdat zijn broer van zich zelfs niet erover spreken wilde.

Daarna wordt hem verweten dat hij weinig interesse toont omtrent de activiteiten van de korps van zijn

broer, omdat hij de nieuws over de eenheid van zijn broer niet volgt. Verzoeker ontkent dit en heeft

aangeduid dat er terwijl hij al in België was aanvallen op de legereenheid van zijn broer plaatsvonden,

waarbij omtrent 80 mensen gedood zijn (CGVS p6).

Vervolgens bevestigt verzoeker dat hij niet veel info over de dagelijkse routine van zijn broer heeft of

namen van zijn collega's of commandant kent, omdat hij nooit zelfs bij het leger gezeten is, en omdat

zijn broer ook vaak op het platteland was zonder mobiel netwerk. Hij heeft gemeld dat zijn broer naar

Baghlan gestuurd werd, waar in Kabul hij zich registreren moest, dat hij graag een opleiding wilde

volgen over ontmijning, en dat hij weinig vertelde over zijn situatie of dagelijks leven toen ze af en toe

met elkaar spraken(CGVS p6-8).

Verzoeker stuurt bovendien een kopie van een certificaat van een militaire opleiding (door Amerikaanse

troepen) die zijn broer volgde (zie bijlage 4), een kopie van zijn eigen taskara (bijlage 5) en die van zijn

broer (bijlage 6), zowel als een foto van verzoeker (links) met een neef (middel), en zijn broer die bij het

ANA werkt (bijlage 7). De documenten konden, door gebrek aan tijd, voor de verzending van de

verzoekschrift niet vertaalt worden. Ze worden echter zodra mogelijk vertaalt en gestuurd naar Uw

Raad.
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Verder, meent de Commissaris dat het niet geloofwaardig is dat verzoeker dreigde strikte taal te

gebruiken, toen hij op telefoon door de taliban bedreigd werd. Verzoeker meldt dat de tolk hem niet altijd

liet uitspreken, en dat hij niet onbeleefd was , gewoon streng dat ze niet terug bellen zouden.

Aangaande de andere dorpelingen die problemen met de taliban kregen omwille van hun zerk voor of

met de overheden, verklaart verzoeker dat hij geen precies namen kan geven omdat hij deze mensen

niet persoonlijk kende.

Daarna wordt hem verweten dat hij niet naar de mullah ging om hulp proberen te vinden. Te beslissing

meldt echt zelfs dat rekrutering voor de taliban vaak door de mullah of imams gebeurt, het zou dus

tegenstrijdig zijn om naar de mullah te gaan indien de taliban verzoeker dwingen wilden om zich bij hen

aan te sluiten. Omtrent zijn oom, bevestigt verzoeker dat hij hem niet geholpen zou hebben en dat hij

daarvoor zijn hulp niet aanvroeg.

Vervolgens meent de Commissaris dat verzoeker een risicovol gedrag had toen hij zelfs naar de bazaar

ging om boodschappen te doen. Verzoeker verklaart dat het nodig was omdat ze niets meer hadden, en

dat vrouwen (zijn zus is getrouwd en hij kan haar dus niet zomaar vragen, en voor zijn moeder of

vrouwen in het algemeen is het te gevaarlijk) niet alleen naar de bazaar kunnen gaan.

Bettreffend de datum van zijn vertrek, meldt verzoeker dat de tolk waarschijnlijk een fout deed, en dat hij

op de zesde maand vertrokken is.

Tôt slot meldt verzoeker dat hij wel met zijn familie spreekt, maar dat er ten eerste niet altijd netwerk is

waar ze wonen, en ten tweede dat hem zijn moeder niet goed informeren kan over de evolutie van zijn

situatie omdat de taliban vrouwen gewoonlijk niet lastig vallen met rekrutering. Hij onderlijnt dat indien hij

terug keert, hij opnieuw problemen zou krijgen met de taliban louter door zijn aanwezigheid.

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

gebrek aan geloofwaardigheid van de 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 tot 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 draag-

krachtige 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.”

2.2. Nieuwe elementen

2.2.1. Verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift volgende stukken:

- een kopie van het artikel “Taliban announce spring offensive in Afghanistan”, Lynne O’Donnell,

Associated Press, 22 april 2015;

- een kopie van het militaire opleidingscertificaat van zijn broer uit 2017;

- een kopie van zijn taskara;

- een kopie van de taskara van zijn broer die bij het ANA werkt;

- een kopie van een foto van verzoeker met zijn neef en broer die bij het ANA werkt.
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2.2.2. Op 14 december 2017 maakt verwerende partij een nota met opmerkingen over, waarbij een

kaart van het district Surobi wordt gevoegd.

2.2.3. Op 10 januari 2019 maakt verzoeker overeenkomstig artikel 39/76, §1, tweede lid van de

Vreemdelingenwet een aanvullende nota over met als nieuwe elementen:

- de kopieën van de voorgelegde taskara’s met hun vertaling;

- kopieën van twee legerdiploma’s van zijn broer met vertaling.

2.2.4. Op 29 januari 2019 maakt verwerende partij overeenkomstig artikel 39/79, § 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

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
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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.

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 Loy Kalay, in het district Surobi, gelegen in de
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provincie Kaboel. Verzoekers broer werkte vanaf eind 2014 voor het Afghaanse leger (hierna: ANA).

Verzoeker werd op een dag gebeld met de boodschap zijn broer te overtuigen te stoppen met werken

voor het leger, of anders moest hij zelf voor de taliban werken. Verzoeker weigerde waarop hij werd

verzocht zich te melden bij de shariarechtbank. Hij contacteerde zijn broer die meedeelde niet te willen

stoppen met werken bij het leger. Vijftien dagen later kreeg verzoeker een dreigbrief thuis waarin werd

herhaald dat zijn broer moest stoppen met werken voor het leger of dat verzoeker anders bij de taliban

moest gaan en door de shariarechtbank zou worden meegenomen. Verzoeker belde zijn broer die hem

zei dat hij het land moest verlaten, hetgeen verzoeker ook deed in 2015.

Verzoeker verklaarde ook dat zijn broer Z.M. tijdens zijn werk voor een bouwbedrijf in 2011 om het leven

kwam bij een explosie op de weg tussen Surobi en de stad Jalalabad. Ook werden begin 2017 twee

neven, die in het leger zaten, om het leven gebracht door de taliban. Verzoeker vreest bij terugkeer naar

Afghanistan een doelwit te zijn van de taliban en door hen te worden gedood.

2.4.2.2. Vooreerst merkt de Raad dat wat betreft de incidenten met betrekking tot verzoekers broer Z.M.

en zijn neven, in de bestreden beslissing terecht wordt vastgesteld:

“Wat betreft uw broer [Z.M.] die zes jaar geleden om het leven kwam op weg van Surobi naar

Jalalabad dient opgemerkt te worden dat hij om het leven kwam bij een aanslag toen hij met collega’s

aan het werk was. U haalt daarbij zelf ook aan dat het doel van de aanslag louter de arbeiders waren

die er op dat moment aan het werk waren (CGVS, p. 9-10). Zelf bent u nadien nooit door de taliban

gecontacteerd geweest over [Z.M.] (CGVS, p. 10). Er kan dan ook worden geconcludeerd dat u geen

persoonlijke vrees voor vervolging heeft als gevolg van de werkzaamheden en de dood van uw broer

[Z.M.].

Wat betreft uw neven die zouden omgekomen zijn begin 2017, na uw vertrek, toen ze van hun werk bij

het ANA huiswaarts keerden (CGVS, p. 10-11), dient opgemerkt te worden dat hun dood los staat van

uw persoonlijk vervolgingsrelaas, gezien u uw eigen relaas niet aannemelijk heeft gemaakt en iedereen

op zijn eigen merites dient te worden beoordeeld, maar vooral ook omdat u zelf niet verwijst naar dit

incident om uw persoonlijke vrees voor vervolging op te baseren (CGVS, p. 12). U verklaart dat het uzelf

en uw broer zijn die de doelwitten waren binnen uw familie (CGVS, p. 16). Bovendien geeft u zelf aan

dat het om verre neven gaat (CGVS, p. 10), hoewel ook dient opgemerkt te worden dat u geen enkele

familieband aantoont tussen u en deze personen. Die band blijkt ook niet uit de foto’s die u neerlegt.”

Deze bevindingen van de verwerende partij vinden steun in het administratief dossier en zijn zowel

correct als pertinent. Verzoeker laat deze motieven in zijn verzoekschrift geheel onbesproken en brengt

geen enkel element aan dat deze bevindingen weerlegt of in een ander daglicht stelt. De Raad neemt

deze motieven dan ook over en maakte ze tot de zijne.

2.4.2.3. Wat betreft de kern van verzoekers vluchtrelaas, met name de bedreigingen door de taliban

omwille van de tewerkstelling van zijn broer bij het ANA, stelt de Raad vast dat verzoeker zich heeft

ingespannen om documentaire bewijzen voor te leggen van de voorgehouden tewerkstelling van zijn

broer bij het ANA.

Zo legde verzoeker volgende relevante documenten voor bij het CGVS:

- zijn originele taskara;

- een kopie van een certificaat van het werk van zijn broer H, een kopie van zijn broers bankkaart en

legerbadge;

- een originele dreigbrief van de taliban;

- een brief het werk van zijn broer Z.M;

- verschillende foto’s waarop verzoeker of zijn broer staan afgebeeld.

Bij zijn verzoekschrift voegt verzoeker volgende nieuwe documenten:

- een kopie van zijn taskara;

- een kopie van de taskara van zijn broer;

- een kopie van een certificaat van een militaire opleiding gevolgd door zijn broer in 2017;

- een foto waarop verzoeker en zijn broer staan afgebeeld.

In een aanvullende nota voegt verzoeker eensluidende vertalingen toe van de nieuwe documenten die

hij eerder bij zijn verzoekschrift voegde.
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Aan een aantal van de voorgelegde documenten kan enkel een relatieve bewijswaarde wordt verleend.

Uit de objectieve informatie aanwezig in het administratief dossier blijkt immers dat in Afghanistan een

hoge graad van corruptie heerst en dat zowat alle documenten er kunnen worden nagemaakt. Dit geldt

zowel voor documenten die van de overheid uitgaan als voor documenten die uitgaan van andere

personen of instituten dan de staat (AD CGVS, stuk 14, map met ‘landeninformatie’, COI Focus

Afghanistan: corruptie en valse documenten van 27 juni 2013). Waar verzoeker kopieën van

documenten voorlegt, wijst de Raad erop dat de authenticiteit en de herkomst van deze documenten

niet kunnen worden nagegaan daar kopieën gemakkelijk met allerhande knip- en plakwerk kunnen

worden gefabriceerd, gemakkelijk manipuleerbaar zijn en bovendien door om het even wie, waar en

wanneer kunnen zijn opgemaakt (zie vaste rechtspraak RvS 25 juni 2004, nr. 133.135 en RvS 24 maart

2005, nr. 142.624).

Dat de voorgelegde documenten een relatieve of zeer geringe bewijswaarde hebben, betekent echter

niet dat met deze documenten geen enkele rekening moet worden gehouden tijdens het onderzoek naar

de relevante elementen van het beschermingsverzoek, in casu de voorgehouden tewerkstelling van

verzoekers broer. Deze documenten maken deel uit van een integrale geloofwaardigheidsbeoordeling.

Ze moeten dan ook worden beoordeeld en gewogen in het geheel van alle relevante verklaringen,

documenten en landeninformatie.

In die zin stelt de Raad vast dat wat betreft de bloedverwantschap met zijn voorgehouden broer, uit de

taskara van verzoeker en de taskara van zijn broer blijkt dat hetzelfde geboortedorp wordt vermeld,

dezelfde vaders naam en dezelfde grootvaders naam. Wat betreft de tewerkstelling van zijn broer, wordt

in het militaire opleidingscertificaat uit 2017 vermeld dat zijn broer de rang heeft van tweede luitenant.

Deze militaire rang van tweede luitenant komt overeen met de rang die wordt vermeld op de legerbadge

van zijn broer, voorgelegd bij het CGVS. De vermeldingen komen ook overeen met wat verzoeker

tijdens zijn gehoor op 8 juni 2017 verklaarde, met name dat zijn broer een officier is (AD CGVS, stuk 6,

gehoorverslag, p. 7). Verder figureert het registratienummer dat wordt vermeld op het militaire

opleidingscertificaat uit 2017 (“86M077”) ook op de legerbadge van zijn broer. In het militaire opleidings-

certificaat uit 2017 kan worden gelezen dat zijn broer een opleiding volgde voor het onschadelijk maken

van clusterexplosieven (IEDD), wat overeenkomt met de verklaring van verzoeker dat zijn broer lessen

wilde volgen in ontmijning (AD CGVS, stuk 6, gehoorverslag, p. 8).

Verzoeker verklaarde dat zijn broer werkzaam is bij het 209ste Shaheencorps van het ANA, dat dit

korps in Mazar-e-Sharif in de provinicie Balkh is gelegerd en dat de basis van dit corps in het Pashtun

“Shahee Qole Urdu” wordt genoemd. Verder vertelde verzoeker dat zijn broer heeft deelgenomen aan

een missie in Baglan en dat zijn broer werd verwond tijdens een aanval van de taliban op het Shaheen

korps in Mazar in 2017 waarbij rond de 80 personen zijn gestorven. Verzoeker verklaarde ook dat zijn

broer naar Pule Charkhi moest gaan in Kaboel om zich aan te melden voor registratie waarna er een

militaire training was. Verzoeker vertelde ook nog dat zijn broer 15 700 afghani’s per maand verdiende

(AD CGVS, stuk 6, gehoorverslag, p. 6-8 en p. 17). Deze verklaringen worden door de verwerende partij

niet betwist.

Niettegenstaande het gegeven dat er nog een aantal onduidelijkheden zijn, is de Raad van oordeel dat,

het geheel van verzoekers verklaringen en de stukken in het rechtsplegingsdossier in acht genomen, er

voldoende ernstige aanwijzingen voorhanden zijn die er toe leiden dat de tewerkstelling van zijn broer bij

het ANA als geloofwaardig kan worden beschouwd.

2.4.2.4. Uit de UNHCR Guidelines van 2018 (p. 37 en 48-49) en de EASO Guidance nota van 2018 (p.

40-41) blijkt dat familieleden van personen die werkzaam zijn bij de Afghaanse veiligheidsdiensten een

risicoprofiel hebben. Uit de objectieve landeninformatie blijkt dat zij omwille van hun familieband met

leden van de Afghaanse veiligheidsdiensten kunnen worden geviseerd door de taliban. Tevens blijkt dat

zij door de taliban onder druk kunnen worden gezet om hun familieleden te overtuigen hun

tewerkstelling bij de Afghaanse veiligheidsdiensten te beëindigen.

De vaststelling dat een verzoeker valt onder een risicoprofiel, leidt er in casu echter niet automatisch toe

dat hij als vluchteling dient te worden erkend. De UNHCR Guidelines en de EASO Guidance nota stellen

duidelijk dat niet alle personen die vallen onder een risicoprofiel noodzakelijkerwijze nood zullen hebben

aan internationale bescherming. Voor familieleden van leden van de Afghaanse veiligheidsdiensten

zetten zowel UNHCR als EASO uiteen dat deze familieleden mogelijk nood hebben aan internationale

bescherming maar dat dit afhankelijk is van de individuele omstandigheden van het geval (“UNHCR

considers that individuals falling in one or more of the risk profiles outlined in this Section may be in

need of international refugee protection, depending on the individual circumstances of the case”; “While
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the conclusions under this common analysis could provide general guidance, the protection needs of

each applicant should be examined individually. The non-exhaustive examples with regard to sub-

profiles at a differentiated risk and of circumstances which would normally increase or decrease the risk

are to be taken into account in light of all circumstances in the individual case.”).

EASO en UNHCR hanteren aldus zeer duidelijk een individualiseringsvereiste voor alle geïdentificeerde

risicoprofielen. Bijgevolg volstaat het loutere gegeven dat kan worden aangenomen dat verzoekers

broer is tewerkgesteld bij het ANA op zich niet om een gegronde vrees voor vervolging of een reëel

risico op ernstige schade bij terugkeer naar de regio van herkomst in Afghanistan aan te nemen.

In de beoordeling of er een redelijke mate van waarschijnlijkheid bestaat dat verzoeker zal worden

blootgesteld aan vervolging of ernstige schade bij terugkeer naar zijn land van herkomst, moet rekening

worden gehouden met zijn persoonlijke en concrete omstandigheden. Het risico moet individueel en dus

in concreto aannemelijk worden gemaakt. Het is aan verzoeker om met concrete aanwijzingen aan te

tonen dat hij omwille van zijn risicoprofiel(en) dreigt te worden geviseerd of vervolgd bij een terugkeer

naar zijn land en regio van herkomst.

2.4.2.5. Ter staving van voorgehouden bedreigingen door de taliban, legde verzoeker bij het CGVS een

originele dreigbrief voor. De Raad herinnert eraan dat uit de objectieve informatie aanwezig in het

administratief dossier blijkt dat in Afghanistan een hoge graad van corruptie heerst en dat zowat alle

documenten er kunnen worden nagemaakt. Dit geldt zowel voor documenten die van de overheid

uitgaan als voor documenten die uitgaan van andere personen of instituten dan de staat. Aan de

voorgelegde dreigbrief kan dan ook slechts een relatieve bewijswaarde worden verleend zodat dit

document op zich niet volstaat om het vluchtrelaas geloofwaardig te bevinden. Bijgevolg gaat de Raad

na of de verklaringen van verzoeker voldoende consistent, precies, volledig en aannemelijk zijn opdat

de voorgehouden bedreigingen door de taliban, in het licht van de relevante informatie in verband met

het land van herkomst en in onderlinge samenhang met de voorgelegde documenten, geloofwaardig

kunnen worden geacht.

2.4.2.6. Na lezing van het administratief dossier, besluit de Raad dat verzoeker de voorgehouden

vervolgingsfeiten door de taliban omwille van de tewerkstelling van zijn broer bij het ANA niet

aannemelijk maakt.

2.4.2.7. Vooreerst merkt de Raad op dat het gegeven dat hij een aantal zaken kan vertellen over de

werkzaamheden van zijn broer niet wegneemt dat verzoeker in wezen zeer weinig afweet over de

werkzaamheden van zijn broer bij het ANA en slechts algemene, vage en oppervlakkige verklaringen

hierover aflegt.

Gelet op het feit dat de tewerkstelling van verzoekers broer bij het ANA aan de grondslag ligt van

verzoekers vrees voor vervolging en dus behoort tot de kern van zijn vluchtrelaas, kan redelijkerwijze

worden verwacht dat verzoeker een betere kennis zou hebben over een aantal basiszaken die

betrekking hebben op de tewerkstelling van zijn broer, zoals tot welke brigade bij het 209ste Shaheen

korps zijn broer behoort alsook de exacte rang van zijn broer bij het leger. Uit het gehoorverslag blijkt

dat verzoeker niet kan antwoorden op de vraag tot welke brigade zijn broer behoort (AD CGVS, stuk 6,

gehoorverslag, p. 6). Over de rang van zijn broer verklaarde verzoeker enkel dat hij officier is en: “in het

verleden had hij de rang van | *, nu is het |**” (AD CGVS, stuk 6, gehoorverslag, p. 7). Dat verzoeker

enkel verwijst naar het symbool en het feit dat zijn broer officier is maar niet de exacte rang van zijn

broer kan vertellen, klemt des te meer nu hij twee documenten voorlegt waarin duidelijk staat vermeld

dat zijn broer tweede luitenant is, met name een legerbadge en militair opleidings-certificaat van 2017.

De legerbadge legde verzoeker reeds voor in het kader van zijn gehoor bij het CGVS. Bijgevolg had

verzoeker bij zijn gehoor kennis kunnen hebben van de exacte rang van zijn broer bij het ANA, quod

non. Dit gebrek aan basiskennis kan verzoeker des te meer worden aangewreven nu hij in zijn

verzoekschrift stelt dat de rang van zijn broer ‘sergeant major’ is, terwijl op de voormelde documenten

‘tweede luitenant’ wordt vermeld.

Verzoeker kan tevens zeer weinig meedelen over de militaire operaties en activiteiten waaraan zijn

broer deelnam. Buiten een missie naar de provincie Baghlan, waarover hij niets meer kan vertellen, kan

verzoeker geen andere concrete voorbeelden aanhalen van missies die zijn broer met het 209ste

Shaheen corps zou hebben ondernomen. Verzoeker geeft ook een zeer vage beschrijving van zijn

broers registratie bij het leger en kan niets vertellen over de concrete levensomstandigheden, de

dagelijkse routine en de collega’s of commandanten van zijn broer op de legerbasis (AD CGVS, stuk 6,

gehoorverslag, p. 6-9).
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In zijn verzoekschrift betwist verzoeker zijn gebrek aan kennis niet, maar tracht hij dit gebrek te

verschonen. Hij voert aan dat hij nauwelijks iets aan zijn broer heeft gevraagd, dat hij zelf nooit bij het

leger is geweest, dat hij niet in details is geïnteresseerd, dat zijn broer er niet over wilde spreken en dat

zijn broer vaak op het platteland was zonder mobiel netwerk.

Dit betoog kan echter niet overtuigen. Uit het gehoor en uit de bestreden beslissing blijkt afdoende dat

verzoeker niet over details werd bevraagd maar wel over basiszaken, zoals de brigade en rang van zijn

broer en zijn levensomstandigheden. Voorts blijkt uit het administratief dossier dat verzoeker heeft

gestudeerd tot de twaalfde graad en dus een ruime scholing heeft genoten, dat hij aangaf goed overeen

te komen met zijn broer, dat zij verschillende keren met elkaar hebben gepraat, dat zij telefonisch

contact onderhielden, en dat zij beiden facebook gebruiken, reeds vanaf in Afghanistan (AD CGVS, stuk

6, gehoorverslag, p. 6, 8 en 9). Gelet op deze omstandigheden kan dan ook redelijkerwijze worden

verwacht dat verzoeker over bepaalde basiszaken, zoals de rang, brigade en levensomstandigheden

van zijn broer, enkele noties zou hebben. Bovendien wordt in de bestreden beslissing terecht

gemotiveerd “Zelfs indien u dus niet rechtstreeks met uw broer praatte over zijn werkzaamheden is het

nog steeds vreemd dat u hierin zo weinig interesse toonde dat u niet eens het nieuws volgde omtrent

de activiteiten van zijn legereenheid, zeker aangezien dit ook de oorzaak zou zijn van uw eigen

problemen waardoor u uw land van herkomst diende te verlaten. Bovendien bent u afgestudeerd in de

twaalfde graad en zegt u zelf dat u met een datakaart op het internet kon in Surobi (CGVS, p. 9)

waardoor u zeker in de mogelijkheid was enigszins op de hoogte te blijven van de operaties van het 209

Shaheen korps.” Tenslotte merkt de Raad op dat waar de tewerkstelling van zijn broer bij het ANA aan

de grondslag ligt van verzoekers vlucht uit Afghanistan, er kan worden verwacht dat verzoeker,

minstens na zijn vlucht, zich zou hebben geïnformeerd over voormelde basiszaken die behoren tot de

kern van zijn vluchtrelaas, quod non. Verzoeker biedt met zijn betoog geen enkel ernstig element aan

dat zijn gebrek aan kennis hierover kan verschonen.

Samenvattend besluit de Raad dat verzoekers gebrek aan kennis over basiszaken die betrekking

hebben op de tewerkstelling van zijn broer bij het ANA alsook zijn desinteresse hiervoor, dan ook ernstig

afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van zijn vrees voor vervolging door de taliban en de

voorgehouden vervolgingsfeiten.

2.4.2.8. Vervolgens stelt de Raad, na lezing van het administratief dossier, vast dat aan verzoekers

verklaringen over de dreigtelefoon, dreigbrief en vermeende rekrutering door de taliban evenmin geloof

kan worden gehecht.

Zo acht de Raad het weinig aannemelijk dat verzoeker toen hij een dreigtelefoon ontving van de taliban,

op zijn beurt zou dreigen “strikte taal” te zullen hanteren als zij hem nog zouden contacteren (AD CGVS,

stuk 6, gehoorverslag, p. 12), gelet op (1) de veiligheidssituatie in Afghanistan, zoals deze blijkt uit de

objectieve landeninformatie in het administratief dossier; (2) het feit dat verzoekers broer Z.M. om het

leven kwam door een aanslag van de taliban en (3) de door verzoeker geschetste context waarbij

iemand eens hij doelwit is van de taliban, nergens in Afghanistan nog veilig is (AD CGVS, stuk 6,

gehoorverslag, p; 12, 14, 16 en 20). Verzoeker tracht in zijn verzoekschrift zijn verklaringen af te

zwakken door te stellen “dat hij niet onbeleefd was, gewoon streng dat ze niet terug bellen zouden”. Dit

betoog doet echter geen afbreuk aan de vaststelling dat verzoeker tijdens zijn gehoor zelf verklaarde “Ik

zei hem dat als hij mij nogmaals zou bellen met dat doel, ik zou reageren door strikte taal te gebruiken.”

De bewering in het verzoekschrift dat de tolk hem niet altijd liet uitspreken, vindt geen steun in het

gehoorverslag, waaruit blijkt dat verzoeker vrij kon vertellen over zijn vluchtrelaas en nergens kan

worden opgemaakt dat verzoeker werd onderbroken door de tolk. Tijdens het gehoor voor het CGVS

werd duidelijk aangegeven dat eventuele problemen met de tolk gemeld moesten worden en kreeg

verzoeker de gelegenheid bijkomende opmerkingen te maken. Uit het gehoorverslag blijkt dat

verzoeker geen enkele opmerking heeft gemaakt met betrekking tot het verloop van het gehoor en de

uitwisseling tussen de tolk en hemzelf. Verzoekers bewering kan dan ook niet ernstig worden genomen.

Dat verzoeker enerzijds verklaart dat nog andere inwoners in zijn dorp actief waren in het leger, bij de

politie of andere overheidsdepartementen en veiligheidsproblemen zouden kennen, toch anderzijds er

niet slaagt een concreet voorbeeld te geven van dorpsinwoners die omwille van hun werkzaamheden

voor de Afghaanse overheid door de taliban werden geviseerd, acht de Raad weinig coherent en

overtuigend. Verzoekers betoog in het verzoekschrift dat hij geen precieze namen kan geven omdat hij

deze mensen niet persoonlijk kende, betreft een post factum verklaring die aan deze bevinding geen

afbreuk doet. Dit geldt des te meer daar verzoeker ook verklaarde dat de mensen die werden bedreigd

in het geheim weggingen. De Raad acht het weinig aannemelijk dat het dorp, een kleine gemeenschap,
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deze verdwijningen niet zou hebben opgemerkt en dat niet meer zou zijn geweten over de omstandig-

heden waarin sommige medebewoners het dorp verlaten hadden (AD CGVS, stuk 6, gehoorverslag p.

11 en 19).

Wat betreft de dreiging van de taliban om verzoeker gedwongen te rekruteren, wijst de Raad erop dat

verzoekers verklaringen hierover niet overeenstemmen met de beschikbare objectieve landeninformatie

over rekrutering door de taliban, die zich in het administratief dossier bevindt (AD CGVS, stuk 14, map

met ‘landeninformatie’, EASO Report – Afghanistan Recruitment by armed groups). Hieruit blijkt dat

gedwongen rekrutering zelden voorkomt omdat de taliban over voldoende vrijwilligers beschikken.

Rekrutering door de taliban is doorgaans gebaseerd op lokale verankering. Daarbij wordt een beroep

gedaan op familiale en clanloyaliteit, tribale banden, persoonlijke vriendschappen, sociale netwerken en

gemeenschappelijke belangen. Verzoeker geeft doorheen zijn relaas nergens aan dat dit ook maar

enigszins het geval zou zijn. Een rekrutering zonder enige tussenkomst van lokale vertegenwoordigers

is in de tribale Afghaanse samenleving weinig aannemelijk. De individuele en gedwongen wijze van

rekrutering die verzoeker schetst, stemt niet overeen met de manier waarop dergelijke rekrutering zich

doorgaans afspeelt. De Raad stelt vast dat in verzoekers relaas geen van bovenstaande elementen

aanwezig zijn alsook dat verzoeker geen concrete, geloofwaardige en zwaarwichtige elementen

aanbrengt waaruit zou kunnen blijken dat zijn persoonlijk situatie afwijkt van de algemene gang van

zaken en waardoor alsnog aannemelijk kan worden gemaakt dat een gedwongen rekrutering heeft

plaatsgevonden. Het voorgaande maakt dat het relaas over een voorgehouden gedwongen rekrutering

door de taliban niet overtuigt.

In dit kader is verzoekers reactie op de dreigtelefoon van de taliban evenmin overtuigend. Zoals

verzoeker zelf aangeeft en zoals uit bovenvermelde landeninformatie blijkt, rekruteren de taliban vaak

met behulp van de plaatselijke imams en mullahs. Aangezien de tussenkomst van lokale vertegen-

woordigers zo belangrijk is voor het rekruteringsbeleid van de taliban, is het niet tegenstrijdig dat men

met de taliban tracht te bemiddelen door de hulp in te roepen van deze lokale vertegenwoordigers. Het

is dan ook weinig aannemelijk dat verzoeker, indien hij met gedwongen rekrutering werd bedreigd door

de taliban, geen hulp heeft gevraagd aan de ouderen of de mullahs om een onderhandeling op poten te

zetten. Evenzo is het weinig aannemelijk dat verzoeker, indien hij met gedwongen rekrutering werd

bedreigd door de taliban, geen hulp heeft gezocht bij zijn ooms. Verzoekers stelling dat deze hem niet

zouden hebben geholpen en dat hij daarom niet om hun hulp heeft gevraagd, overtuigt niet, zoals

terdege wordt vastgesteld in volgende pertinente motieven van de bestreden beslissing: “Dit is niet

ernstig aangezien u doorheen het gehoor voorbeelden geeft van hoe uw ooms uw familie hielpen. Zo

geeft u aan dat uw broer wanneer hij terug naar huis keerde soms bij uw ooms verbleef en soms bij uw

zus (CGVS, p. 9), dat u nog steeds contact heeft met uw ooms en hen soms vraagt om uw moeder door

te geven aan de telefoon (CGVS, p. 8), dat uw ooms hielpen om jullie landbouwgronden te verbouwen

na het overlijden van uw vader (CGVS, p. 18), dat uw familie die niet enkel uit uw zus en moeder

bestaat maar ook uit de gezinsleden van uw overleden broer Zohail en de gezinsleden van uw broer [H.]

momenteel verblijven bij uw ooms langs beide kanten en dat uw oom langs moederskant uw reis

regelde (CGVS, p. 16 en 19). Het is dan ook niet geloofwaardig dat u niet eens zou geprobeerd

hebben om bij hen hulp in te roepen na de dreigtelefoon.”

De Raad stelt ook een ernstige incoherentie vast in verzoekers verklaringen. Hij verklaarde immers dat

hij zich na de dreigtelefoon van de taliban in veiligheid bracht door de ouderlijke woning te verlaten en in

de verschillende huizen van zijn vrienden en zus te hebben verbleven, waarbij hij overdag niets deed

om zijn veiligheid te verzekeren. Verzoeker verklaarde echter ook dat hij vijftien dagen na de

dreigtelefoon naar de bazaar trok om inkopen te doen en vervolgens met de inkopen naar zijn ouderlijke

woning terugkeerde (AD CGVS, stuk 6, gehoorverslag, p. 15 en 17). De verwerende partij stelt terecht

vast: “Het is geenszins geloofwaardig dat u effectief ondergedoken leefde die vijftien dagen uit vrees

voor vervolging door de taliban om vervolgens naar twee plekken te gaan waar u net het meeste kans

zou maken opgemerkt te worden door de taliban: in de bazaar en bij u thuis.”

Verzoeker voert in zijn verzoekschrift aan dat de inkopen nodig waren omdat ze niets meer hadden en

vrouwen niet alleen naar de bazaar kunnen gaan. Verzoeker beperkt zich hiermee tot het louter

herhalen van zijn eerdere afgelegde verklaringen en weerlegt hiermee volgende pertinente motieven

niet: “Indien die boodschappen dermate belangrijk waren en uw moeder en zus deze niet alleen zouden

kunnen doen, had u gerust uw ooms de boodschappen kunnen laten doen, of de vrienden die al bereid

waren het risico te nemen u bij hen in huis te nemen. Aangezien de vader van uw vriend Ziarmal

winkelier was en jullie op krediet konden winkelen (CGVS, p. 17 en 19), konden zij die boodschappen

zelfs rechtstreeks leveren.” De verwerende partij besluit dan ook terecht: “Uw risicovol gedrag valt dan

ook niet te rijmen met de vrees die u toen zou gehad moeten hebben en doet op ernstige wijze afbreuk
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aan de geloofwaardigheid van uw verklaringen omtrent de dreigtelefoon en de dreigbrief die u zou

ontvangen hebben.”

Tevens stelt de Raad vast dat verzoekers verklaringen over zijn vertrekdatum uit Afghanistan niet

stroken met de dreigbrief die hij ter staving van zijn vluchtrelaas neerlegt, zoals terdege blijkt uit

volgende pertinente motieven in de bestreden beslissing: “Wanneer u hier een eerste keer naar

gevraagd wordt door het CGVS, zegt u dat u het land verliet op de 26e van de vierde maand van het

jaar 1394 Afghaanse kalender hetgeen overeenkomt met 17 juli 2015 Gregoriaanse kalender (CGVS, p.

4). Nadien verklaart u echter dat u het land verliet één dag na het ontvangen van de dreigbrief (CGVS,

p. 15). De datum op de dreigbrief is echter de 26e van de zesde maand van het jaar 1394 Afghaanse

kalender hetgeen overeenkomt met 17 september 2015 Gregoriaanse kalender (CGVS, p. 15). Nog

later beweert u dan weer dat u 46 dagen onderweg was van Afghanistan naar België (CGVS, p. 16),

waar u toekwam op 20 november 2015 (inschrijvingsfiche DVZ, dd. 07/12/2015). Dit zou betekenen dat

u vertrok op 4 oktober 2015, zeventien dagen na de uitgiftedatum op de dreigbrief. Deze tegenstrijdige

verklaringen omtrent het precieze moment waarop u Afghanistan verliet ten opzichte van de dreigbrief,

ondermijnen uw algemene geloofwaardigheid en de authenticiteit van deze dreigbrief.”

In zijn verzoekschrift stelt verzoeker dat de tolk waarschijnlijk een fout maakte en dat hij op de zesde

maand vertrokken is. Dit betreft een loutere bewering en een post factum verklaring die aan de

vastgestelde tegenstrijdigheden geen afbreuk doet. Dat de tolk een fout zou hebben gemaakt blijkt niet

uit het gehoorverslag noch uit de persoonlijke notities van de tolk, die zich ook in het administratief

dossier bevinden, en waarin kan worden gelezen dat de tolk uitdrukkelijk de datum “26/4/1394”

noteerde. Bovendien werd tijdens het gehoor voor het CGVS aan verzoeker uitdrukkelijk gevraagd of hij

de tolk begreep en er werd aangegeven dat eventuele problemen gemeld moeten worden. Hij kreeg

bovendien de gelegenheid bijkomende opmerkingen te maken maar hij heeft naar aanleiding van het

gehoor geen enkele opmerking gemaakt met betrekking tot het verloop van het gehoor en de

uitwisseling tussen de tolk en hemzelf. De Raad acht het niet ernstig om na confrontatie met een

negatieve beslissing louter hypothetisch te stellen dat zijn verklaringen verkeerd vertaald werden.

Verzoeker toont niet concreet aan dat de verklaringen die hij heeft afgelegd niet of foutief in het

gehoorverslag zijn opgenomen. Bovendien doet dit betoog ook geen afbreuk aan de vaststelling dat

verzoeker op 4 oktober 2015 zou zijn vertrokken, gelet op zijn verklaring dat hij 46 dagen onderweg was

van Afghanistan naar België en het gegeven dat hij toekwam in België op 20 november 2015. Dit

betekent dat hij 17 dagen na ontvangst van de dreigbrief is vertrokken en niet de dag daarna zoals hij

ook verklaarde tijdens zijn gehoor. Verzoeker brengt geen elementen aan die deze tegenstrijdigheid in

een ander daglicht stellen.

De dreigbrief die werd voorgelegd bij het CGVS en die zoals eerder vermeld op zich niet volstaat

omwille van zijn relatieve bewijswaarde, wordt aldus niet aangevuld en geruggesteund door voldoende

consistente, precieze, volledige en aannemelijke verklaringen. Gelet op wat voorafgaat acht de Raad,

het geheel aan documenten, verklaringen en landeninformatie in acht genomen en bezien in hun

onderlinge samenhang, verzoekers relaas over de voorgehouden bedreigingen door de taliban omwille

van de tewerkstelling van zijn broer bij het ANA niet geloofwaardig.

2.4.2.9. De desinteresse van verzoeker in de veiligheid van zijn familie, na zijn vertrek uit Afghanistan,

relativeert verder op ernstige wijze verzoekers vrees voor vervolging. Hij verklaart immers niet te weten

of iemand van zijn familie nog gecontacteerd is door de taliban na zijn vertrek uit Afghanistan omdat hij

nu in België is en hij het nooit gevraagd heeft (AD CGVS, stuk 6, gehoorverslag, p. 17). Hoewel

verzoeker nog steeds contact had met verschillende leden van zijn familie na zijn vertrek (AD CGVS,

stuk 6, gehoorverslag, p. 8), is het niet aannemelijk dat verzoeker, indien bedreigd, niet geïnteresseerd

zou zijn in de veiligheid van zijn eigen familieleden na zijn vlucht uit Afghanistan. Verzoekers betoog in

het verzoekschrift dat er niet altijd een netwerk is waar zijn familie woont en dat zijn moeder hem niet

goed kan informeren over de evolutie van zijn situatie omdat de taliban vrouwen gewoonlijk niet lastig

vallen met rekrutering, laat niet toe anders te besluiten. Zijn betoog doet immers geen afbreuk aan

verzoekers eigen verklaringen dat hij nog steeds telefonisch contact heeft met zijn familie in ruime zin,

met name zijn moeder, broer en ooms, alsook met vrienden. Verzoeker heeft dus ruime mogelijkheden

om zich te informeren over de veiligheid van zijn familieleden. Dat hij daarvan geen gebruik maakt noch

de reflex heeft om vragen te stellen over de veiligheid van zijn familie, doet afbreuk aan de

geloofwaardigheid van zijn vrees voor vervolging.

Uit verzoekers verklaringen bij de DVZ en het CGVS alsook tijdens de terechtzitting blijkt dat zijn familie,

met name zijn moeder, de echtgenotes en kinderen van zijn twee broers en zijn verloofde, nog steeds in

Surobi verblijven en wonen, hetzij bij zijn ooms langs vaders- en moederskant hetzij bij zijn getrouwde
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zus. Weliswaar blijven zij meestal weg van het ouderlijke huis, maar verzoeker stelt tevens dat zijn

familie niet wordt lastig gevallen door de taliban omdat zij niet als doelwitten zijn aangemerkt (AD

CGVS, stuk 6, gehoorverslag, p. 5 en 16). Deze verklaringen stemmen echter niet overeen met de

objectieve landeninformatie in het administratief dossier. Daaruit blijkt niet dat de taliban enkel de

mannelijke familieleden van leden van de Afghaanse veiligheidsdienst viseren of onder druk zetten.

Integendeel, in de UNHCR Guidelines wordt vermeld dat “relatives, including women and children, of

government officials and members of the ANDSF have been subjected to harassment, kidnappings,

violence, and killings” (p.48). Het gegeven dat verzoekers familie nog steeds in Surobi woont zonder dat

blijkt dat zij worden geviseerd door de taliban of op enige andere wijze problemen hebben met de

taliban, hoewel uit de objectieve landeninformatie blijkt dat de taliban aanwezig zijn in het district Surobi

en daar enige controle en activiteiten uitoefenen, doet wederom afbreuk aan de geloofwaardigheid van

verzoekers vrees voor vervolging door de taliban omwille van de tewerkstelling van zijn broer bij het

ANA. Tevens blijkt uit verzoekers verklaringen dat zijn broer, ook na de bedreigingen aan het adres van

verzoeker, is blijven werken bij het ANA. Tijdens de terechtzitting stelt verzoeker dan wel dat zijn broer

sinds een jaar is vermist en niet aanwezig was op de begrafenis van zijn moeder vier maanden geleden,

maar hij kan deze vermissing niet staven noch concreet uiteenzetten in welke omstandigheden zijn

broer is vermist. Enig verband tussen de voorgehouden vermissing van zijn broer en de taliban wordt

niet aangetoond.

2.4.2.10. De Raad besluit dat verzoeker in verband met zijn profiel, met name familielid van een lid van

de Afghaanse veiligheidsdiensten, geen geloofwaardige en ernstige problemen aanhaalt. Uit wat vooraf-

gaat blijkt dat, - het geheel aan documenten, verklaringen en landeninformatie in acht genomen-, geen

geloof kan worden gehecht de door verzoeker voorgehouden vervolgingsfeiten door de taliban. Evenmin

blijkt dat de familie van verzoeker, die is achtergebleven in Afghanistan, wordt geviseerd of onder druk

gezet door de taliban. Verzoeker maakt verder geen concrete omstandigheden aannemelijk die erop

wijzen dat er een redelijke mate van waarschijnlijkheid bestaat dat hij zal worden blootgesteld aan

vervolging bij terugkeer naar zijn land van herkomst omwille van de tewerkstelling van zijn broer bij het

ANA. Aldus blijken er geen individuele omstandigheden voorhanden die maken dat verzoekers

risicoprofiel als familielid van een lid van de Afghaanse veiligheidsdiensten zich bij terugkeer naar

Afghanistan zal concretiseren.

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.

Deze vaststellingen en hetgeen hierboven wordt besproken volstaan om te besluiten dat, enerzijds, niet

is voldaan aan de cumulatieve voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet

en dat, anderzijds, verzoeker geen voldoende zwaarwichtige elementen aanhaalt die wijzen op een

gegronde vrees voor vervolging.

In de mate dat verzoeker 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 niet

overeenkomstig artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet te hebben gemotiveerd waarom mag worden

aangenomen dat de voorgehouden vervolging of ernstige schade zich niet opnieuw zal voordoen.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 1

van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, niet worden

aangenomen.

2.5. Onderzoek van de subsidiaire beschermingsstatus

2.5.1. Juridische basis

Artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:
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“§ 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

2.5.2.1. Met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, a) van de Vreemde-

lingenwet, kan worden volstaan met de vaststelling dat 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 en zijn risicoprofiel, kan

dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen dienaangaande waarbij wordt geconclu-

deerd dat verzoeker dit risico op ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, b) 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.
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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.

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 veilig-

heidsdiensten 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
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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

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 conflictgerelateerde 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 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.
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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.

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.



RvV X - Pagina 23 van 23

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


