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nr. 176 638 van 20 oktober 2016

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 1 augustus 2016

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

staatlozen van 29 juni 2016.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 5 september 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

12 oktober 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij, bijgestaan door advocaat M. LECOMPTE, en van

attaché J. VERSTRAETEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit Qalai Hassan Khan, een dorp

in het district Bagrami, in de provincie Kaboel. U bent Tadzjiek van etnische origine en soennitisch

moslim. U vervolledigde uw middelbare opleiding op uw negentiende en deed daarna verschillende

arbeidersjobs. In 1383 (Gregoriaanse kalender: 20 maart 2004-20 maart 2005) ging u aan de slag bij het

“Centrale Bureau voor de Statistieken”. U groeide er door van bediende data-input tot IT officer en

maakte in oktober 2010 de overstap naar de “Afghan United Bank”. Daar groeide u door tot “Senior

Network Officer”.
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In of net voor de maand van de Ramadan in 1394 (Gregoriaanse kalender: 18 juni 2015-18 juli 2015)

werd u voor het eerst telefonisch bedreigd. Men zei dat u voor de buitenlanders werkte en een

dollarsalaris ontving. U dacht dat dit een grap was, nam het niet serieus en lichtte hier niemand over in.

Gedurende de maand van de Ramadan werd u opgebeld door een man die zich voorstelde als Mullah

N. Hij vroeg om uw medewerking en zei dat u moest deelnemen aan de jihad. Hiervoor moest u 8

miljoen Afghani op een rekening overschrijven. U zei dat u op de informatica-afdeling werkte en geen

toegang had tot de gelden van de bank. Uiteindelijk beëindigde de mullah het gesprek. Ongeveer een

maand of anderhalve maand na deze telefoon van de mullah werd u op weg van uw werk naar huis

tegengehouden door een voertuig. Er stapten onmiddellijk twee mannen uit de wagen die u met hun

wapen bedreigden en zeiden dat u moest instappen. De mannen hadden traditionele Afghaanse kleding

aan, droegen tulbanden en hadden hun gezicht gedeeltelijk bedekt. Nadat u plaats had genomen in

de auto werden uw handen vastgebonden en werd u onmiddellijk geblinddoekt. Ze brachten u naar een

kamer waar een man met een tulband en een lange baard zat. U werd gezegd dat u deel moest nemen

aan de jihad en dat dit verplicht was voor iedereen. Men vroeg u om de bewakingscamera’s van de

bank uit te schakelen volgens hun instructies. U stemde hier mee in omdat u bang was dat u iets zou

overkomen. Vervolgens bracht men u terug naar de plaats van waar men u had meegenomen en werd u

vrijgelaten. U ging naar huis en ging de volgende dag terug naar uw werk. Een dag of twee nadat men u

had vrijgelaten werd u opnieuw opgebeld door Mullah N. Hij zei dat het moment gekomen was om te

doen wat men u had gevraagd. U zei dat u dit niet kon doen omdat het veel te gevaarlijk was voor u.

Mullah N. antwoordde dat het weigeren van dit bevel eveneens gevaarlijke gevolgen voor u zou hebben.

Na dit telefoongesprek heeft u uw simkaart vernietigd en dit telefoonnummer niet meer gebruikt. U

keerde niet meer terug naar huis en bleef daarna bij vrienden/collega’s van u in Kaboel-stad. Enkele

dagen na het Suikerfeest (18 juli-20 juli 2015) informeerde uw vrouw u dat er een dreigbrief van de

Taliban was achtergelaten voor u vóór uw huis. In deze brief stond dat u hun eis geweigerd had en dat

men u niet in leven zou laten. Na het ontvangen van deze brief ging u nog twee dagen werken. Op uw

laatste werkdag, 28 september 2015, stuurde u een e-mail waarin u veertien dagen verlof aanvroeg. Op

1 oktober verliet u Afghanistan. U ging per vliegtuig van Kaboel naar Teheran, en reisde verder via

onder meer Turkije, Bulgarije, Servië en Duitsland. Op 12 november 2015 kwam u aan in België. Op 27

november 2015 diende u uw asielaanvraag in en verklaarde u zichzelf vluchteling.

Ter ondersteuning van uw asielrelaas legt u de volgende documenten voor: kopieën van de

taskara’s (identiteitsbewijzen) van uw kinderen, een reeks documenten met betrekking tot uw

tewerkstelling voor het Central Statistics Office en Afghan United Bank, de dreigbrief die u ontving van

de Taliban, een schoolcertificaat, een vertaling van uw taskara, uw rijbewijs, uw badge van Afghan

United Bank en een kopie van de taskara van uw echtgenote inclusief een vertaling.

B. Motivering

Op basis van uw verklaringen dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om een

gegronde vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Conventie van Genève, het verdrag betreffende de

status van de vluchtelingen, aannemelijk te maken.

Bij terugkeer naar Afghanistan verklaart u de Taliban te vrezen. Doorheen uw vluchtrelaas blijken uw

aanvaringen met de Taliban, waarop deze vrees gebaseerd is, weliswaar niet geloofwaardig. Zo stelt u

in uw spontane relaas dat u een aantal keer werd opgebeld met de boodschap dat u voor de

buitenlanders werkte en een dollarsalaris ontving. U geeft aan dat u deze telefoons niet zo serieus nam

en dacht dat het om een grap ging (CGVS p. 12). Gevraagd om hoeveel van dergelijke telefoontjes het

juist ging stelt u vervolgens dat het er twee waren. Het is echter opmerkelijk dat u, wanneer u gevraagd

wordt hoeveel tijd er tussen deze twee telefoontjes zat, stelt dat u deze vraag niet begrijpt. Meer nog, u

antwoordt plots dat men u één keer tijdens de Ramadan heeft opgebeld, vervolgens heeft meegenomen

en nadien nog een keer heeft opgebeld (CGVS p. 13). Gewezen op het feit dat het gaat over de twee

telefoontjes waarover u net voordien aangaf dat u ze niet zo serieus nam, verklaart u vervolgens dat u

niet weet hoeveel tijd hier tussen zat net omdat u deze telefoontjes niet serieus nam, en dat u de ernst

van de zaak pas besefte na een telefoon waarin men zei dat u in dollars uitbetaald werd (CGVS p.

13). Nochtans vermeldde u eerder tijdens uw spontane relaas dat reeds bij de eerste telefoons gezegd

werd dat u een dollarsalaris ontving, iets waarover u toen nog stelde dat u het niet zo serieus nam

(CGVS p. 12). Bovendien staat dit haaks op uw latere verklaring waarbij u stelt dat u de zaak ernstig

nam op het moment dat u opgebeld werd door Mullah N. die duidelijk maakte dat hij wist dat u in de

bank werkte (CGVS p. 14). Ook blijft u opvallend vaag wat betreft de tijdssituering van deze

gebeurtenissen. Zo stelt u dat u de eerste telefonische bedreigingen ontving tijdens of voor de periode

van de Ramadan in het jaar 1394 (CGVS p. 12, 13). Op de vraag in welke maand of maanden de
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Ramadan juist plaatsvond gedurende dat jaar (namelijk van 18 juni 2015-18 juli 2015, zie ook de

informatie die werd toegevoegd aan de blauwe map van het administratief dossier CGVS) kan u

merkwaardig genoeg niet antwoorden en stelt u vervolgens dat dit wel makkelijk terug te vinden is op

het internet (CGVS p. 13).

U stelt immers dat hij u opbelde met de vraag om maar liefst acht miljoen Afghani (oftewel 102.378,76

euro) te bezorgen (CGVS p. 12, 13). Ondanks het feit dat het hier om een opvallende vraag gaat van

een persoon die zich bovendien aan u bekend maakte (CGVS p. 14), kan u deze gebeurtenis opnieuw

weinig concreet in de tijd situeren en heeft u er daarenboven geen flauw idee van hoe lang dit ongeveer

was na de eerdere telefoontjes waarbij u niet wist door wie u opgebeld werd (CGVS p. 13).

Voorts verklaarde u dat u een maand of anderhalve maand na de telefoon van mullah N. op weg van uw

werk naar huis tegengehouden werd door een voertuig en meegenomen werd door enkele mannen die

medewerkers van Mullah N. bleken te zijn (CGVS p. 12, 15). Een opvallende uitspraak die u maakte in

deze context is het feit dat u op dat moment “die telefoon enzo” compleet vergeten was (CGVS p. 12), of

met andere woorden uw aandacht voor de gebeurtenissen of telefoons van voordien lijkt te

minimaliseren. Nochtans verklaarde u eveneens dat u de zaak ernstig nam vanaf het moment dat men u

opbelde en zei dat u een dollarsalaris ontving (CGVS p. 13), of vanaf het moment Mullah N. u

gecontacteerd had in verband met het geld (CGVS p. 14), en lijkt het uiterst twijfelachtig dat u deze

telefoons op dergelijke korte tijd vervolgens quasi “volledig vergeten” zou zijn.

Afgezien van de inconsistenties in de verklaringen die u aflegde op het Commissariaat-Generaal voor

de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna CGVS), bleken er ook ongerijmdheden te bestaan met de

verklaringen die u liet optekenen bij Dienst Vreemdelingenzaken (hierna DVZ). Zo verklaarde u op het

CGVS dat u door de mannen die u tegenhielden op weg naar huis meegenomen werd naar een

onbekende plaats en gevraagd werd om op hun instructie de bewakingscamera’s van de bank uit te

schakelen (CGVS p. 12, 15-16). U stelde dat u hiermee akkoord ging omdat u geen andere keuze had

en dat u vervolgens werd vrijgelaten. Twee dagen later werd u opgebeld door Mullah N. die zei dat het

tijd was om te doen wat men u had gevraagd, waarop u dit weigerde (CGVS p. 16). Deze versie van de

feiten staat echter haaks op de allereerste verklaringen die u aflegde bij DVZ. Hier vertelde u immers dat

u de bewakingscamera’s niet uitschakelde nadat u weer werd vrijgelaten door deze mannen - hetgeen

impliceert dat u de concrete instructie reeds had ontvangen -, en dat u een tijd later werd opgebeld met

de vraag of u de camera’s niet uitgeschakeld had (zie vragenlijst DVZ). Geconfronteerd met deze

tegenstrijdigheid stelt u simpelweg dat u bij DVZ hetzelfde verklaarde, namelijk dat men u twee dagen

later opbelde met de vraag om de camera’s uit te schakelen en u voordien nog geen concrete instructie

hiertoe hadden gegeven (CGVS p. 16). Opnieuw een opvallend gegeven, zeker daar deze verklaringen

achteraf opnieuw aan u werden voorgelezen in uw moedertaal en u uw handtekening voor akkoord zette

(zie vragenlijst DVZ). Bovendien werd er nog een tweede flagrante discrepantie vastgesteld in uw

verklaringen gedurende beide gehoren. Zo gaf u bij DVZ spontaan aan dat u de acht miljoen Afghani

waarvoor Mullah N. u contacteerde moest overschrijven op zijn persoonlijk rekening (zie vragenlijst

DVZ). Wanneer dit onderwerp echter ter sprake komt op het CGVS en u gevraagd wordt naar welke

rekening u dit bedrag precies moest overschrijven antwoordt u merkwaardig genoeg dat u dit niet weet

omdat u weigerde om dit te doen (CGVS p. 14).

Ook wat betreft de feiten die zich vervolgens voordeden slaagt u er niet in om samenhangende en

geloofwaardige verklaringen af te leggen. U stelde immers dat u na de laatste telefoon (waarbij Mullah

N. u vroeg om de bewakingscamera’s uit te schakelen) niet meer naar uw dorp terugkeerde. U zette uw

werk in de bank, ondanks de doodsbedreigingen die u had ontvangen, wel voort en verbleef bij collega’s

in Kabul-stad (CGVS p. 12, 16-17, 18). In die periode ontving u eveneens nog een dreigbrief. U situeert

het ontvangen van deze dreigbrief enkele dagen na het Suikerfeest. Daarbij verklaart u eveneens dat u

na het ontvangen van deze brief zeker nog twee dagen hebt gewerkt voor de bank, en geeft u aan dat

uw laatste werkdag op 28 september 2015 was (CGVS p. 16-17). Het Suikerfeest werd in 2015 echter

van 18 tot en met 20 juli gehouden in Afghanistan, hetgeen betekent dat uw laatste werkdag geen twee

dagen maar eerder twee maanden na het ontvangen van deze brief zou betekenen. Bovendien gaf u

eerder tijdens het gehoor reeds aan dat u de telefoon van Mullah N. in verband met de acht miljoen

Afghani gedurende de maand van de Ramadan ontving. Daarnaast verklaarde u eveneens dat u

ongeveer een maand à anderhalve maand na deze oproep door medewerkers van hem ontvoerd werd

(CGVS p. 12, 15), wat - gezien het feit dat de Ramadan exact één maand duurt - zou betekenen dat

deze ontvoering op zijn minst tijdens oftewel na het Suikerfeest moet plaatsgevonden hebben. De

tweede oproep van Mullah N., waarbij hij u de opdracht gaf om de bewakingscamera’s uit te schakelen,

situeerde u twee dagen na uw ontvoering (CGVS p. 12, 16) en zou bijgevolg eveneens na het



RvV X - Pagina 4

Suikerfeest gebeurd moeten zijn. Zelf verklaarde u echter vreemd genoeg dat het Suikerfeest enkele

dagen na de laatste oproep plaatsvond (CGVS p. 16-17), of dat de laatste oproep van Mullah N. met

andere woorden voor het Suikerfeest gebeurde. Er wordt niet van u verwacht dat u zich wat

elke gebeurtenis in uw asielrelaas betreft de exacte data en tijdstippen herinnert. Het feit dat u deze

gebeurtenissen niet of weinig in de tijd kan situeren hoeft geen afbreuk te doen aan uw asielrelaas, en

het feit dat u verwijst naar ruimere begrippen zoals de Ramadan en het Suikerfeest is volkomen

aanvaardbaar gezien het belang van religie in de Afghaanse maatschappij. Echter, wanneer blijkt dat u

bovenop reeds zwakke tijdsaanduidingen ook nog flagrante fouten maakt betreffende de chronologie

van essentiële gebeurtenissen ten aanzien van religieuze festiviteiten, stelt dit niet alleen uw gehele

relaas maar ook uw algemene geloofwaardigheid ernstig in vraag.

Tot slot is ook de manier waarop u uit Afghanistan bent vertrokken op zijn minst eigenaardig te noemen.

U gaf aan dat u sinds de laatste oproep van Mullah N. (waarbij hij u vroeg om de bewakingscamera’s uit

te zetten) bij collega’s in Kabul-stad verbleef (CGVS p. 17), hoewel u nooit met uw collega’s over uw

problemen heeft gesproken (CGVS p. 13, 14, 17). Gevraagd welke reden u hen dan gaf voor uw toch

wel plotse verblijf aldaar verklaart u op enigszins bevreemdende wijze dat het niet nodig was om

hiervoor een reden op te geven en stelt u dat dit een gewoonte is onder vrienden en kennissen (CGVS

p. 17). Nochtans verklaarde u eerder tijdens het gehoor dat u dagelijks van uw werk in Kabul naar uw

huis in Bagrami pendelde (CGVS p. 6), en lijkt deze gewoonte met andere woorden weinig van

toepassing op uzelf. Ook stelt u dat u noch uw baas noch uw collega’s informeerde over het feit dat u

Afghanistan ging verlaten, en stuurde u op de laatste dag enkel een e-mail met de boodschap dat u niet

meer kon komen werken. Gevraagd wat de reactie van uw werkgever hierop was past u plots uw

verklaring aan en zegt u dat u in de e-mail schreef dat u veertien dagen met verlof zou gaan (CGVS p.

17). Ook toen u na deze veertien dagen van zogenaamd verlof niet terugkeerde probeerde uw

werkgever noch met uzelf noch met uw familie contact op te nemen (CGVS p. 18), hetgeen weliswaar

weinig geloofwaardig is gezien het feit dat u hier reeds vijf jaar werkte en van de éne dag op de andere

spoorloos verdween.

Bovenstaande vaststellingen staan toe te concluderen dat er aan uw asielrelaas geen geloof aan uw

asielrelaas kan worden gehecht, en er in uw hoofde geen sprake is van een gegronde vrees voor

vervolging zoals bedoeld in de Conventie van Genève, noch van een reëel risico op ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming in de zin van art. 48/4, §2, a en b van de

Vreemdelingenwet.

Afgezien van de ongeloofwaardigheid van de door u aangehaalde eerdere vervolging wegen uw

werkzaamheden voor het Central Statistics Office en Afghan United Bank onvoldoende door om u de

vluchtelingenstatus of subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen. U was in beide gevallen werkzaam

op de IT-afdeling en beklede een eerder gemiddelde positie die onvoldoende zichtbaarheid met zich

meebracht om te kunnen spreken van een functie met een verhoogd risico op persoonlijke vervolging of

het lijden van ernstige schade, zeker daar u woont en werkt in de hoofdstedelijke provincie Kabul.

De documenten die u voorlegde ter ondersteuning van uw asielrelaas kunnen bovenstaande appreciatie

niet wijzigen. Zij staven louter uw identiteit alsook uw tewerkstelling voor het Central Statistics Office en

Afghan United Bank, elementen die niet in twijfel worden getrokken. Het enige document dat verband

houdt met de door u aangehaalde problemen in Afghanistan is de dreigbrief die u ontving van de

Taliban. Uit de vertaling van deze brief blijkt echter dat hierop de datum 5/7/1394 oftewel 27 september

2015 vermeld staat, waarvan eerder reeds bleek dat dit niet rijmt met de andere tijdsaanduidingen die u

maakte wat betreft de dreigtelefoons en uw ontvoering (zie supra). Bovendien gaf u zelf tijdens het

gehoor aan dat u een paar dagen na het Suikerfeest over deze brief hoorde (CGVS p. 17), hoewel dit

feest plaatsvond van 18 tot en met 20 juli 2015, en dat u twee tot drie dagen na het ontvangen van deze

brief Afghanistan verliet, hetgeen u dan weer situeert op 1 oktober 2015 (CGVS p. 17, 18). Bovendien

blijkt uit de informatie waarover het CGVS beschikt dat Afghaanse documenten zeer gemakkelijk op

frauduleuze wijze verkrijgbaar zijn in Afghaanse grootsteden en in Pakistan, wat de bewijswaardig van

dergelijke documenten ernstig minimaliseert. Documenten kunnen bijgevolg enkel ondersteuning bieden

aan geloofwaardige verklaringen, hetgeen in casu niet het geval is.

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
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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

door de betrokken asielzoeker en anderzijds actuele en betrouwbare informatie over de situatie in

Afghanistan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

te beoordelen.

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

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

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

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

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

bent.

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

veiligheidssituatie in de provincie Kabul te worden beoordeeld.

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

EASO Country of Origin Information Report: Afghanistan - Security Situation van januari 2016) 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 er uit de provincie Kabul nauwelijks berichtgeving komt over

veiligheidsincidenten. Het conflict-gerelateerd geweld dat er plaatsvindt concentreert zich voornamelijk

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 aanslagen op de aanwezige veiligheidsdiensten, overheidsfunctionarissen, en

politici. Uit de beschikbare informatie blijkt voorts dat het aantal te betreuren burgerslachtoffers zeer

laag is.

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
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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.

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 rechtspleging

De verwerende partij heeft geen nota ingediend.

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. Verzoekschrift

In een enig middel voert verzoeker de schending aan van het recht van verdediging door een gebrek,

onduidelijkheid en dubbelzinnigheid in de motivering van de beslissing, van artikel 62 van de

vreemdelingenwet, van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van

bestuurshandelingen. Verzoeker meent dat er rekening moet worden gehouden met de algemene

situatie in het land van herkomst bij de beoordeling van de vrees voor vervolging. Verzoeker heeft te

maken met een overheid die hem wil vervolgen en hij kan dus niet rekenen op de bescherming vanwege

deze overheid. Verzoeker meent dat het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen (hierna: het CGVS) een volkomen verkeerde voorstelling van de werkelijkheid geeft.

Verzoeker stelt dat hij meerdere malen telefonisch werd gecontacteerd, dat hij de eerste telefoon niet

au sérieux nam maar de volgende wel, deze kwam van Mullah N. Ongeveer anderhalve maand later

werd hij door medewerkers van Mullah N. ontvoerd. Hij kreeg de opdracht om op instructie van de

ontvoerders de camera’s van de bank uit te schakelen. Verzoeker werd vrijgelaten en kreeg twee dagen

later een telefoontje met de instructie om de camera’s uit te schakelen. Verzoeker weigerde. Verzoeker

stelt dat hij bij het CGVS duidelijk heeft verklaard dat bij zijn ontvoering de opdracht werd meegedeeld.

Toen de opdracht hem twee dagen later werd gegeven, heeft hij geweigerd. Verzoeker stelt dat hij bij

DVZ gezegd heeft dat hij na zijn vrijlating de camera’s niet had uitgeschakeld: hij kende de opdracht,

alleen wist hij nog niet wanneer hij dit zou moeten doen. Inzake de chronologie legt verzoeker uit dat

gedurende de Ramadan twee feesten worden georganiseerd: het Suikerfeest en het Offerfeest. Voor

beide feestdagen wordt de term “Eid” gebruikt. Verzoeker sprak steeds over “Eid”, maar dan het

Offerfeest, dat in 2015 plaatsvond op 23 september. Verzoeker verklaarde dat hij een paar dagen

daarna over de dreigbrief hoorde en dat hij dan na twee à drie dagen Afghanistan heeft verlaten op 1

oktober 2015. De tijdslijn klopt dus. Dan was verzoeker in verlof en kon gemakkelijk bij vrienden en

kennissen terecht.

Inzake de weigering van de subsidiaire bescherming geeft verzoeker een theoretische uitleg en stelt hij

dat het CGVS geen enkele analyse van de veiligheidssituatie heeft uitgevoerd inzake de specifieke

doelgroep van teruggekeerde Afhgaanse asielzoekers. Verzoeker is afkomstig uit Kabul, de analyse

van het CGVS hierover is meer dan zes maanden oud. Tevens blijkt uit deze informatie dat sinds 2015

de veiligheidssituatie achteruit is gegaan en dat het aantal burgerslachtoffers is gestegen. Verzoeker

meent dat hem het voordeel van de twijfel moet worden gegeven.

3.2. Stukken

3.2.1. Bij het verzoekschrift worden geen stukken gevoegd.

3.2.2. Ter zitting legt verzoeker een aanvullende nota neer met volgende stukken in bijlage:

- een originele brief van 18 juli 2016 van E.E., Chief HR & Admin Officer van de Afghan United Bank,

waarin vermeld wordt dat verzoeker tewerkgesteld was bij deze bank als Senior Network Officer in

Kabul en dat hem verlof werd toegestaan vanaf 29 september 2015 tot 12 oktober 2015. Er wordt

tevens een e-mailadres en telefoonnummer vermeld;
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- een kopie van de enveloppe waarin deze brief zou verstuurd zijn d.d. 3 augustus 2016, vanuit Kabul,

een kopie van de barcode van deze zending, een afdruk van het internet van de tracking van deze

zending: verzonden op 4 september 2016 in Kabul en toegekomen in België op 14 september 2016;

- een e-mail van verzoekers psychologe aan de advocaat d.d. 11 oktober 2016;

- een verslag van verzoekers psychologe d.d. 10 oktober 2016.

3.3. Beoordeling

3.3.1. De Raad beschikt inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen over de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus over volheid van

rechtsmacht, dit wil zeggen dat hij het geschil in zijn geheel aan een nieuw onderzoek onderwerpt en als

administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de grond van het geschil (Wetsontwerp tot

hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl.

St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95). Door de devolutieve kracht van het beroep is de hele zaak op

de Raad overgegaan met al de feitelijke en juridische vragen die daarmee samenhangen. In het kader

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

en het al dan niet toekennen van het subsidiaire beschermingsstatuut, aan de hand van alle elementen

van het dossier, herneemt hij de zaak volledig ongeacht het motief waarop de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen de bestreden beslissing heeft gesteund.

Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag in hetgeen volgt bij

voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en

vervolgens in het kader van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. De Raad dient daarbij een arrest te

vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft aan waarom verzoeker al dan niet beantwoordt

aan de criteria van de artikelen 48/3 en 48/4. Hij dient daarbij niet noodzakelijk expliciet op elk

aangevoerd argument in te gaan.

3.3.2. Uit de bestreden beslissing blijkt dat verzoekers asielaanvraag werd geweigerd om volgende

redenen:

- verzoekers verklaringen over zijn aanvaringen met de Taliban, waarop zijn vrees bij een terugkeer

naar Afghanistan gebaseerd is, zijn niet geloofwaardig: verzoekers verklaringen over de

dreigtelefoontjes zijn inconsistent (een aantal of twee, het tijdsverloop tussen deze twee, verzoeker blijft

ook vaag inzake de tijdssituering: verzoeker situeerde bepaalde zaken voor of tijdens de ramadan maar

weet niet in welke maanden de ramadan plaatsvond in 2015), verzoekers verklaringen over het

dreigtelefoontje van Mullah N. zijn vaag en inconsistent, hij kon dit belangrijk telefoontje niet in de tijd

situeren. Tijdens zijn relaas over zijn ontvoering stelde verzoeker dat hij op het ogenblik van zijn

ontvoering de dreigtelefoontjes vergeten was, terwijl hij elders tijdens het gehoor verklaarde deze

dreigtelefoontjes wel ernstig te nemen vanaf het ogenblik waarop gesproken werd over het dollarsalaris

of vanaf het ogenblik waarop Mullah N. hem belde;

- sommige verklaringen bij het CGVS zijn tegenstrijdig met zijn verklaringen bij de DVZ: bij het CGVS

verklaarde verzoeker dat hij werd ontvoerd, gevraagd werd om de bewakingscamera’s uit te schakelen

op hun verzoek, werd vrijgelaten, twee dagen later de opdracht kreeg om de camera’s uit te schakelen,

wat hij niet deed. Bij de DVZ verklaarde verzoeker dat hij werd ontvoerd, de instructie ontving om de

bewakingscamera’s uit te schakelen, werd vrijgelaten, de bewakingscamera’s niet uitschakelde, werd

opgebeld met de vraag of hij de camera’s niet uitgeschakeld had. Bij het CGVS verklaarde verzoeker

dat hij niet wist naar welke rekening hij de acht miljoen Afghani moest overschrijven omdat hij dit

weigerde, bij de DVZ verklaarde hij dat dit naar de persoonlijke rekening van Mullah N. moest doen.

- wat betreft de feiten die zich voordeden, slaagt verzoeker er niet in om samenhangende en

geloofwaardige verklaringen af te leggen: verzoeker situeert het ontvangen van de dreigbrief enkele

dagen na het Suikerfeest, dan heeft hij nog zeker twee dagen gewerkt bij de bank, zijn laatste werkdag

was 28 september 2015. Het Suikerfeest in 2015 vond echter plaats van 18 tot en met 20 juli 2015.

Verzoeker verklaarde ook dat hij het telefoontje van Mullah N. tijdens de Ramadan ontving en dat hij

een maand à anderhalve maand na dit telefoontje ontvoerd werd. Deze ontvoering moet dus na het

Suikerfeest hebben plaatsgevonden, terwijl verzoeker deze ontvoering ervoor situeert. Verzoeker

verklaarde dat de volgende oproep van Mullah N. plaatsvond voor het Suikerfeest, wat niet meer strookt

met zijn eerdere verklaringen.

- de manier waarop verzoeker Afghanistan heeft verlaten, is eigenaardig te noemen: na de laatste

oproep van Mullah N. bleef verzoeker in Kabul en logeerde hij bij collega’s in Kabul-stad. Verzoeker stelt

dat het de gewoonte is om bij vrienden en kennissen te verblijven, terwijl hij daarvoor altijd pendelde

tussen zijn werk in Kabul-stad en zijn huis in Bagrami. Ook verklaart verzoeker eerst dat hij de laatste
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dag op het werk een e-mail stuurde dat hij niet meer kon komen werken, daarna verklaarde hij dat hij in

deze e-mail schreef dat hij veertien dagen met verlof zou gaan. Bovendien probeerde zijn werkgever

hem niet te contacteren nadat verzoeker verdwenen was.

3.3.3. Na lezing van het administratief dossier, meer bepaald het gehoorverslag van het CGVS, dient te

worden vastgesteld dat de verklaringen van verzoeker op het punt van de chronologie van de

gebeurtenissen wel logisch lijken te zijn, in tegenstelling tot hetgeen gesteld wordt in de bestreden

beslissing.

Verzoeker stelt in het verzoekschrift dat hij twee maal de term “Eid” heeft gebruikt, zowel voor het

Suikerfeest als voor het Offerfeest. Bij het CGVS werd dit echter telkens vertaald als Suikerfeest. Uit de

informatie die het CGVS gebruikt heeft en die zich in het administratief dossier bevindt, blijkt dat in het

jaar 2015 de Ramadan plaats vond van 18 juni 2015 tot 18 juli 2015. Het Suikerfeest (“Eid” of “Id”) is het

feest waarop het einde van de ramadan gevierd wordt (bron: www.wikipedia.be/suikerfeest), en dat was

in 2015 van 17 tot 19 juli 2015 (bron: www.feestdagen.nl/2015/suikerfeest). Het Offerfeest (“Eid” of “Id”)

is het tweede Id-feest in de Islam. In het jaar 2015 vond dit plaats van 23 tot 25 september 2015 (bron:

www.feestdagen.nl/2015/Offerfeest). Als men de verklaringen van verzoeker, die naar eigen zeggen

steeds de term “Eid” of “Id” gebruikte, in het licht van deze informatie bekijkt, blijkt het volgende:

- verzoeker verklaarde dat hij de telefoontjes kreeg in de maand van de ramadan (18 juni - 18 juli 2015)

(gehoor CGVS, p. 13)

- hij werd door Mullah N. gecontacteerd tijdens de ramadan (CGVS, p. 13)

- hij werd ontvoerd een maand of anderhalve maand na het telefoontje van Mullah N. (CGVS, p. 15), dit

moet dus ergens in augustus 2015 zijn. Verzoeker werd vrijgelaten en bleef op dat moment nog werken

bij de bank

- twee dagen nadat hij werd vrijgelaten kreeg hij telefoon van Mullah N. om de camera’s uit te schakelen

(CGVS, p. 16)

- verzoeker bleef verder werken bij de bank tot 28 september 2015 en verduidelijkt dat dit twee dagen is

na de dreigbrief en niet twee dagen na het laatste telefoontje (CGVS, p. 16) (Uit het gehoorverslag blijkt

niet of het laatste telefoontje dat van Mullah N. is of een later telefoontje waarin hij bedreigd werd omdat

hij de camera’s niet had uitgeschakeld)

- enkele dagen na het laatste telefoontje volgt het Suikerfeest, bedoeld wordt: Offerfeest (“Eid” of “Id”,

mogelijk verkeerd vertaald als Suikerfeest) (CGVS, p. 16), dat is dus van 23 tot 25 september 2015;

- na het Suikerfeest, bedoeld wordt Offerfeest, vindt verzoekers vrouw bij hen thuis de dreigbrief. Dit is

dus na 25 september 2015 (CGVS, p. 17)

- verzoeker heeft nog twee dagen gewerkt nadat hij op de hoogte was van de dreigbrief, zijn laatste

werkdag was op 28 september 2015 (CGVS, p. 17) hieruit volgt dat hij op de hoogte was van de

dreigbrief op 26 september 2015.

Uit dit chronologisch overzicht, gesteund op verzoekers verklaringen, blijkt dat hij met elkaar

overeenstemmende verklaringen heeft afgelegd, als men er rekening mee houdt dat “Eid” of “Id” zowel

het Suikerfeest is als het Offerfeest.

Het motief van de bestreden beslissing dat verzoeker bovenop zwakke tijdsaanduidingen ook nog

flagrante fouten maakt betreffende de chronologie van essentiële gebeurtenissen ten aanzien van

religieuze festiviteiten en dat dit het gehele relaas maar ook zijn algemene geloofwaardigheid ernstig in

vraag stelt, komt dus te vervallen.

De overige redenen waarop het CGVS zich steunt om de verklaringen van verzoeker ongeloofwaardig

te vinden en die dus geen verband houden met tijdsaanduidingen, zijn onvoldoende om dit relaas op zijn

geheel als ongeloofwaardig af te doen. Het betreft het feit dat hij de eerste dreigtelefoontjes volledig

vergeten zou zijn omdat hij ze als grap beschouwde en er verder geen aandacht aan schonk, het feit dat

er tegenstrijdigheden zijn tussen zijn verklaringen bij de DVZ en het CGVS over de vraag aan verzoeker

gesteld om de bewakingscamera’s van de bank uit te schakelen (werd hem tijdens zijn ontvoering wel of

niet al gevraagd om later de bewakingscamera’s uit te schakelen, werd tijdens de daaropvolgende

telefoon gevraagd dat hij de camera’s zou uitschakelen of werd hem gevraagd waarom hij de camera’s

nog niet had uitgeschakeld) en tegenstrijdigheden tussen zijn verklaringen over het rekeningnummer (hij

moest het geld overschrijven op de rekening van Mullah N. of hij moest het geld overschrijven op een

rekening waarvan hij de houder niet kende). De laatste reden betreft de manier waarop verzoeker uit

Afghanistan is vertrokken: het CGVS vindt het vreemd dat verzoeker, die dagelijks naar het werk in

Kabul pendelde vanuit zijn dorp, plots bij collega’s in Kabul zou kunnen logeren, en het CGVS ontwaart

een verschil in een e-mail waarin verzoeker zegt dat hij niet meer komt werken of een e-mail waarin
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verzoeker meedeelt dat hij veertien dagen verlof heeft. De Raad spreekt zich niet in detail uit over deze

redenen, maar stelt vast dat deze overige redenen te licht wegen om verzoekers asielrelaas als volledig

ongeloofwaardig van de hand te doen, nu blijkt dat hij over de chronologie van de gebeurtenissen wel

samenhangende verklaringen heeft afgelegd.

Het geheel van zijn verklaringen volstaat om verzoeker in de huidige stand van onderzoek minstens het

voordeel van de twijfel te gunnen met betrekking tot de chronologie van de gebeurtenissen.

De Raad acht bijgevolg een nieuw gehoor nodig om de nog bestaande twijfels en onduidelijkheden

omtrent verzoekers vluchtmotieven uit te klaren.

In acht genomen wat voorafgaat en mede in aanmerking genomen dat de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen de nodige onderzoeksbevoegdheid ontbeert, ontbreekt het de Raad aldus

aan essentiële elementen om te komen tot de in artikel 39/2, § 1, tweede lid, 1° van de

vreemdelingenwet bedoelde bevestiging of hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen te

moeten bevelen. Bijgevolg dient de bestreden beslissing overeenkomstig artikel 39/2, § 1, tweede lid, 2°

van de vreemdelingenwet te worden vernietigd.

Voorgaande vaststellingen volstaan om de overige in het verzoekschrift aangevoerde middelen en

grieven niet verder te onderzoeken.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De beslissing genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op

29 juni 2016 wordt vernietigd.

Artikel 2

De zaak wordt teruggezonden naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig oktober tweeduizend zestien door:

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. M. DENYS, griffier.

De griffier, De voorzitter,

M. DENYS A. DE SMET


