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nr. 210 583 van 5 oktober 2018

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat K. VANDEKERKHOF

Maastrichterstraat 99

3500 HASSELT

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 1 augustus 2018

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

staatlozen van 2 juli 2018.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 27 augustus 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

17 september 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN.

Gehoord de opmerkingen van verzoeker en zijn advocaat K. VANDEKERKHOF en van attaché

G. DESNYDER, die verschijnt voor verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

Verzoeker, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, komt volgens zijn verklaringen op

29 december 2015 België binnen met een taskara en vraagt op 8 januari 2016 asiel aan. Op 2 juli 2018

beslist de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-

generaal) tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

Dit is de thans bestreden beslissing, die op dezelfde dag aan verzoeker aangetekend wordt verzonden.

Deze beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bezit u de Afghaanse nationaliteit en bent u soennitisch moslim van Tadzjiek

origine. U bent geboren op 18 augustus 1992 in het dorp Chakari, in het district Khak-e-Jabbar, in de

Afghaanse provincie Kabul. U woonde er met uw ouders, zes broers en vier zussen. U verhuisde op 15-

jarige leeftijd naar het 3e district in Kabul stad, in de Qala Afghanha.

U maakte uw middelbare school af en begon een lerarenopleiding aan de universiteit. U maakte deze

echter niet af maar ging in 2012 werken als receptionist in een bouwbedrijf, genaamd DEMA

Construction Company. U volgde verschillende cursussen zoals Engels en computerlessen. Hierdoor

werd u van receptionist gepromoveerd naar administratief medewerker en uiteindelijk tot supervisor. Als

supervisor van DEMA was u verantwoordelijk voor de aanleg van grind voor de bestrating in een basis

van één van de Amerikaanse Provincial Reconstruction Teams (PRT) in het gebied Maidan Shahr.

Naast uw job ving u eveneens farmaceutische studies aan.

In april of mei 2015 kreeg u een telefoontje van een onbekend persoon. Deze begroette u en verzocht u

een pakket binnen te brengen in de Amerikaanse basis waar u uw opdracht uitvoerde. Omdat deze

persoon zich niet wilde identificeren en u het telefoontje verdacht vond, sloot u het gesprek af.

Enkele dagen na dit eerste telefoontje kwam een werknemer van uw bedrijf, genaamd Z. (...), naar u

toe. Deze werknemer was verantwoordelijk voor het inladen van het grind in vrachtwagens in het gebied

Maidan Shahr. Hij vertelde u dat mannen naar hem toegekomen waren in dit gebied en eisten dat hij

iets van die plaats naar het kamp van de PRT zou brengen. Z. (...) wist niet wie deze mannen waren. Hij

had geweigerd in te gaan op hun voorstel en had hen verteld dat u de verantwoordelijkheid had over het

transport. Toen Z. (...) dit vertelde, droeg u hem op zijn werk gewoon verder te zetten. Z. (...) werd later

gedood in het gebied waar het grind werd ingeladen.

U werd een tweede maal gebeld door personen die u opnieuw vroegen om een pakket in de basis van

de PRT binnen te brengen. Ditmaal identificeerden zij zich als leden van de taliban van Maidan Shahr.

Zij gaven u een deadline van 3 dagen om de door hen opgelegde taak uit te voeren. U reageerde

negatief en gebruikte slechte woorden tegen de personen die u belden. U legde hierop de telefoon af en

besloot naar het politiekantoor van het 7e district van Kabul te gaan, waar u uw telefoonnummer opgaf.

Enige tijd later was u samen met een chauffeur onderweg naar het werk toen jullie wagen beschoten

werd. Jullie waarschuwden de politie en u vertelde hen over de hele zaak. Ook vertelde u aan uw

overste, ingenieur F. (...), wat er gebeurd was. Deze vertelde u zich niets van deze zaken aan te trekken

en verder te werken. Vervolgens werd u opnieuw telefonisch gecontacteerd. De personen die u belden

droegen u opnieuw op om een pakket tot in de basis van de PRT te brengen en bedreigden u. Zij

stelden dat zij verantwoordelijk waren voor de dood van uw collega Z. (...). U meldde dit opnieuw aan

uw overste die u opdroeg de zaak af te wachten.

Daarna reed u in een kolonne van twee wagens opnieuw naar het project. In de wagen voor u zat een

ingenieur van het bedrijf, genaamd Fa. (...). De voorste wagen reed op een mijn, waarbij ingenieur

Fa. (...), de chauffeur en twee voormannen van uw bedrijf om het leven kwamen. U pleegde overleg met

uw baas die u opdroeg om in het kantoor te blijven en administratief werk te verrichten.

Na enige tijd werd u opnieuw opgebeld. U werd ervan beschuldigd de ongelovigen te ondersteunen en u

en uw familie werden bedreigd. Weer wat later werd er een dreigbrief voor u afgeleverd aan de

veiligheidsagent van uw bedrijf. In deze brief eiste de taliban van Maidan Wardak de aanslag op de

wagen van uw bedrijf op, werd u aangespoord zich aan de taliban over te geven en werden u en uw

familieleden met de dood bedreigd.

Na het ontvangen van deze dreigbrief en een kort verblijf op uw kantoor wilde u ’s nachts naar huis

gaan. Toen u uit uw kantoor kwam, werd u beschoten door twee gemaskerde personen op een

motorfiets. U vluchtte opnieuw uw kantoor binnen en informeerde de politie, die niet in staat was een

oplossing te bieden voor uw probleem. U besloot Afghanistan te verlaten.

Op 3 november 2015 verliet u Afghanistan. U reisde via Iran, waar u een drietal weken bij een

smokkelaar verbleef, naar Turkije, waar u vervolgens een viertal weken verbleef. Hierna zette u uw reis

verder over Europees grondgebied. U kwam op 29 december 2015 in België aan en diende op

8 januari 2016 een verzoek tot internationale bescherming in.
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Om uw verzoek te ondersteunen, legde u de volgende documenten neer: uw originele taskara, een

kopie van de taskara van uw vader, diploma’s van uw middelbare schoolopleiding Engels en

computeropleiding (originelen), een ontslagbrief van uw werk en een aanbevelingsbrief van uw werk

(eveneens originelen), verschillende foto’s van uzelf op uw werk en originele Belgische medische

documenten.

B. Motivering

U verklaarde dat u in Afghanistan vreest dat u en uw familieleden zullen worden gedood door de taliban

omdat u weigerde in te gaan op de eisen van de taliban om een pakket tot in een Amerikaanse basis te

smokkelen.

Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de

gegevens in uw administratief dossier, van oordeel is dat er in uw hoofde bepaalde bijzondere

procedurele noden kunnen worden aangenomen.

Uit uw verklaringen en het door u neergelegde Belgisch medisch dossier blijkt immers dat u aan een

hernia lijdt, een eenmalige syncope of epileptische aanval ervaarde en ook pijnstillende medicatie neemt

(CGVS 4, p2; document 20). Om hier op passende wijze aan tegemoet te komen, werden er u

steunmaatregelen verleend in het kader van de behandeling van uw verzoek door het Commissariaat-

generaal. Zo werd u de kans geboden om tijdens het persoonlijk onderhoud recht te staan of rond te

stappen indien u hier de behoefte toe voelde. U bevestigde dat u in staat was het persoonlijk onderhoud

naar behoren af te leggen (CGVS 4, p2). U maakte tijdens het persoonlijk onderhoud eveneens melding

van ernstige geheugenproblemen (CGVS 4, p5, 13, 14). U liet echter na deze te attesteren. De door u

neergelegde documenten spreken namelijk enkel van een hernia (document 20).

Gelet op wat voorafgaat kan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden aangenomen dat uw

rechten in het kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden evenals dat u kunt voldoen aan

uw verplichtingen.

Vervolgens moet worden besloten dat u niet in staat bleek in uw hoofde een persoonlijke vrees voor

vervolging, zoals die gedefinieerd wordt door de vluchtelingenconventie, geloofwaardig te maken. Er

kan namelijk geen geloof gehecht worden aan uw verklaringen als zou de taliban geprobeerd hebben u

te dwingen een pakket tot in een Amerikaanse basis te smokkelen.

Ten eerste moet worden opgemerkt dat uw verklaringen allerminst aannemelijk bleken.

Het is namelijk niet geloofwaardig dat de taliban, een ervaren groepering die op vele vrijwilligers kan

rekenen, u plots opbelt en u zonder voorgaand contact vraagt een niet nader genoemd pakket binnen te

smokkelen in een Amerikaanse basis. Zo blijkt uit informatie waarover het CGVS beschikt dat de taliban

een ervaren guerrillabeweging is die de laatste jaren op veel vrijwilligers kan rekenen. U stelde echter

dat de leden van de taliban u opbelden en dat zij u – zonder zich bekend te maken – meteen vroegen

om een niet nader bepaald pakket binnen te brengen in de basis waar u werkte (CGVS 4, p3). Gelet op

bovenstaande informatie is dergelijke onvoorzichtige en directe aanpak weinig aannemelijk. De leden

van de taliban konden namelijk onmogelijk zeker zijn dat zij aan u een loyale medewerker zouden

hebben. Ook uw verklaringen als zouden deze talibanleden dezelfde eisen hebben overgebracht aan

één van uw collega’s, genaamd Z. (...), dit op dezelfde bruuske wijze zouden hebben gedaan, en hem

bovendien bij weigering enige tijd later meteen zouden hebben onthoofd (CGVS 4, p3) is erg

onaannemelijk.

Des te onaannemelijker is uw eigen persoonlijke houding ten aanzien van deze gebeurtenissen. Zo

stelde u dat uw collega Z. (...) naar u toekwam en aan u meedeelde dat hij benaderd was met de

opdracht een pakket tot in de Amerikaanse basis te brengen. U zou uw collega echter verteld hebben

hier niet op in te gaan maar om zijn werk gewoon verder te zetten (CGVS 4, p3). Gelet op de aard van

de vijandelijkheden met de taliban in Afghanistan in het algemeen, ook in de provincie Kabul, waarbij

aanvallen op overheidsinstituten en buitenlandse mogendheden door middel van explosieven mogelijk

zijn, is dergelijke onverschillige houding van volstrekt onaannemelijk. U verklaarde namelijk dat u nog

voor het moment van het gesprek met Z. (...) al een telefoontje van de taliban had gekregen en dat u dit

telefoontje verdacht vond (CGVS 4, p5, 6, 7). Uw onverschillige houding naar Z. (...) toe is des te

opvallender aangezien u als supervisor werkte en dus enige mate van verantwoordelijkheid over uw
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collega’s had. Bovendien moet rekening gehouden worden met uw verklaringen over het feit dat het

project waar u werkte in de regio Maidan Shahr lag (CGVS 4, p3, 7). Uit informatie waarover het CGVS

beschikt en waarvan een kopie aan uw administratief dossier werd toegevoegd, blijkt dat het gebied van

Maidan Shahr, waar de Kabul-Behsudsnelweg doorloopt, een plaats is waar traditioneel verschillende

aanslagen en aanvallen worden uitgevoerd, onder andere op de Hazara-gemeenschap. Het feit dat u,

die een verdacht telefoontje kreeg en die vernam dat uw collega dezelfde eis had ervaren, deze

incidenten niet met enige dringendheid aan uw overste meldde, is dan ook erg ongeloofwaardig.

Geconfronteerd met uw onverschillige houding tijdens het gesprek met uw collega Z. (...), verwees u

naar de geruststellingen van uw overste, ingenieur F. (...), hetgeen uiterst vreemd is, aangezien u

verklaarde dat dit gesprek met uw overste pas veel later had plaatsgevonden, nadat u beschoten werd

(CGVS 4, p7). Opnieuw geconfronteerd met uw onverschillige houding, stelde u dat dergelijke zaken

nog nooit met u waren gebeurd, hetgeen de feiten voor u slechts opvallender moeten hebben gemaakt.

Ook verklaarde u dat de verantwoordelijkheid voor problemen bij uw overste, ingenieur F. (...) lag, aan

wie u het probleem pas veel later meldde en verklaarde u dat niemand naar u zou luisteren omdat ieder

slechts zijn eigen job doet (CGVS 4, p7-8). Dergelijke beweringen kunnen onmogelijk verklaren waarom

u uw overste niet eerder informeerde van de verdachte opdracht die u en Z. (...) kregen.

Ten tweede bleken uw verklaringen over de dood van Z. (...) erg vaag en tegenstrijdig.

Zo stelde u niet eens te weten in welke maand Z. (...) gestorven was (CGVS 4, p5), hetgeen weinig

aannemelijk is gezien u stelde dat hij gedood werd om dezelfde vervolging die ook u te beurt viel. Ook

verklaarde u dat Z. (...) gedood werd terwijl hij aan het werk was in Maidan Shahr en verklaarde u dat hij

op dat moment geen ontslag had genomen (CGVS 4, p8). Dit gaat echter ernstig in tegen de

verklaringen die u aflegde tijdens uw eerste persoonlijk onderhoud op het CGVS. Toen vertelde u

namelijk op gedetailleerde wijze hoe Z. (...) ontslag nam omdat hij geen andere mogelijkheid meer zag

om aan de eisen van de taliban te ontkomen (CGVS 1, p14). Toen u met uw eerdere verklaringen

geconfronteerd werd, verklaarde u over deze feiten te twijfelen, stelde u dat u supervisor was van een

tiental mensen en verklaarde u dat het hier een detail betrof dat u zich niet goed kon herinneren (CGVS

4, p8-9). Hoewel rekening gehouden moet worden met het feit dat u al geruime tijd in België verblijft,

bleken uw verklaringen over het ontslag dan wel de blijvende tewerkstelling van Z. (...) erg gedetailleerd.

U verklaarde namelijk tijdens uw eerste onderhoud dat Z. (...) geen andere keuze zag dan ontslag te

nemen en verklaarde tijdens uw laatste onderhoud dat Z. (...) aan het werk was in Maidan Shahr toen hij

onthoofd werd. Dergelijke feiten raken aan de kern van uw relaas. Het was voor u namelijk van

essentieel belang om te weten welke voorzorgsmaatregelen genomen werden door uw collega, die

dezelfde eisen en bedreigingen van de taliban kreeg als u. Niet in het minst aangezien u zelf had

aangegeven dat u een verantwoordelijke functie had en aangezien Z. (...) had aangegeven dat hij de

taliban naar u had doorverwezen (CGVS 4, p3).

Meer nog, hoewel u in uw eerste persoonlijk onderhoud op het CGVS verklaard had dat u de zaak met

uw overste F. (...) besprak nadat de taliban de dood van uw collega Z. (...) hadden opgeëist (CGVS 1,

p14), verklaarde u tijdens uw laatste persoonlijk onderhoud dat u niet eens op de hoogte was van de

dood van uw collega op het moment dat u met uw overste sprak (CGVS 4, p11). Dergelijke

tegenstrijdige verklaringen zijn uiterst ongeloofwaardig. De dood van uw collega raakt namelijk aan de

kern van uw vrees voor vervolging. Indien u uw overste inlichtte over de ernst van uw situatie, kan van u

aangenomen worden dat u zich kan herinneren of u met hem over de gruwelijke onthoofding van uw

collega sprak, niet in het minst omdat deze onthoofding volgens uw eerdere verklaringen werd opgeëist

door de taliban die ook u vervolgden. Toen u met uw eerdere verklaringen geconfronteerd werd, stelde

u slechts dat uw verklaringen wel consistent waren en gaf u steeds nieuwe versies van de feiten

waarvan de volgorde allerminst overeenkwam met de feiten zoals u die in uw eerste persoonlijk

onderhoud uiteenzette. Zo stelde u nu eens dat u twee, dan weer drie telefoontjes van de taliban kreeg

voordat u met uw overste sprak (CGVS 4, p11, 12, 13). Uiteindelijk verklaarde u dat u pas met ingenieur

F. (...) sprak nadat u beschoten werd en nadat er een tweede gewelddadig incident tegen u had

plaatsgevonden (CGVS 4, p13). Het feit dat u dermate vage en tegenstrijdige verklaringen aflegt over de

dood van uw collega, doet verder ernstig afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw verklaarde vrees

voor vervolging door de taliban.

Ten derde moet worden opgemerkt dat uw persoonlijk gedrag ten opzichte van de door u ervaren feiten

moeilijk in overeenstemming te brengen is met het gedrag dat verwacht kan worden van iemand die

persoonlijk vervolging vreest. Er moet namelijk worden vastgesteld dat u nog zeer lange tijd in

Afghanistan bleef nadat u bedreigd werd en ontslag nam.
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Tijdens uw eerste persoonlijk onderhoud stelde u dat u een dreigbrief kreeg, dat u een maand later

stopte met werken en dat u nog een week later Afghanistan verliet (CGVS 1, p18, 19). U verklaarde

tijdens uw eerste onderhoud op het CGVS bovendien gedetailleerd dat u meteen na uw ontslag met een

wagen van uw overste naar huis ging, daar twee nachten doorbracht en dat u er niet langer kon blijven

omdat het er onveilig was voor u (CGVS 1, p18). Ook verklaarde u bij de Dienst Vreemdelingenzaken

(DVZ) dat u op 3 november 2015 Afghanistan had verlaten, dat u een drietal weken in Iran verbleef, een

drietal weken in Turkije doorbracht en na ongeveer een week door Europa te hebben gereisd op

29 december 2015 in België aankwam (DVZ verklaring, rubriek 31). Welnu, uit de dreigbrief die u zelf

neerlegde, en die met behulp van de tolk vertaald werd tijdens uw laatste persoonlijk onderhoud (CGVS

4, p1, 2; document 1), blijkt dat de dreigbrief geschreven werd op 25 april 2015 (05 Sawr 1394). Ook

blijkt uit de ontslagbrief die u neerlegde (document 2), dat u op 27 mei 2015 ontslag nam. Gelet op de

gedetailleerde verklaringen die u bij DVZ over uw reisweg aflegde, als zou op 3 november 2015

Afghanistan hebben verlaten, zijn uw verklaringen als zou u een week na uw ontslag vertrokken zijn,

uiterst ongeloofwaardig. Hoe dan ook is het onaannemelijk dat u na herhaaldelijke doodsbedreigingen

en verschillende aanslagen op uw leven en dat van uw collega’s nog een half jaar in Afghanistan zou

hebben verbleven. U verklaarde bovendien geen verdere vervolgingsfeiten te hebben ervaren (CGVS 1,

p18). Welnu, van een persoon die om internationale bescherming verzoekt kan verwacht worden dat hij

dit met enige dringendheid doet. Aangezien u erg tegenstrijdige verklaringen aflegde en aangezien uit

uw documenten blijkt dat u na uw ontslag nog een half jaar in Afghanistan verbleef, waarbij u bovendien

verklaarde geen problemen meer te hebben gehad, moet worden besloten dat uw beweerde

persoonlijke vervolging door de taliban volstrekt ongeloofwaardig is. Gelet op uw tegenstrijdige

verklaringen betreffende het tijdskader van de door u verklaarde vervolgingsfeiten en over uw verblijf in

Afghanistan, rijst bovendien de vraag waar en onder welke omstandigheden u dan wel verbleef in de

laatste zes maanden voor uw vertrek uit uw land.

Vervolgens moet worden verwezen naar het feit dat uit uw ontslagbrief blijkt dat u ontslag nam omwille

van persoonlijke redenen (‘personal problems’, document 2). Ook dit haalt de geloofwaardigheid van uw

relaas onderuit, aangezien u tijdens uw onderhouden op het CGVS verschillende malen verklaarde dat

uw oversten op de hoogte waren van de feiten die zich hadden voorgedaan (CGVS 4, p3, 4).

Betreffende uw documenten moet eveneens worden opgemerkt dat u heel wat foto’s en documenten

over uw identiteit en tewerkstelling neerlegt (documenten 1-20) maar dat u er niet in geslaagd bent

enige bewijzen neer te leggen van de aanslagen tegen u en uw collega’s, noch van de klachten die u bij

de politie zou hebben neergelegd. U stelde hierover slechts dat de situatie in Afghanistan anders is en

de medewerkers van uw bedrijf niet geven om anderen, een louter blote bewering die niet kan volstaan

om te verklaren waarom u geen enkele documentatie neerlegt van de door u aangehaalde aanslagen,

noch van de politie, noch van het bedrijf waar u werkte (CGVS 4, p3, 4, 10, 15). Dit is vooral gelet op het

feit dat uw bedrijf, waarvan u verklaarde dat het toch uit zo’n 600-700 werknemers bestond en dat dus

enig belang en een redelijke vorm van organisatie moet hebben, toch een sterke persoonlijke en

materiële schade heeft geleden van de aanslagen waarvan u hier melding maakt (CGVS 4, p5). Het is

dan ook uiterst ongeloofwaardig dat u enkel een dreigbrief kan neerleggen betreffende de door u

ervaren feiten, een document waarvan uit informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een

kopie aan uw administratief dossier werd toegevoegd, blijkt dat het heel eenvoudig zelf te vervaardigen

is (document 1).

In bijkomende orde moet worden opgemerkt dat het CGVS uw voorbije tewerkstelling bij het bedrijf

DEMA niet in twijfel trekt. Omwille van uw tegenstrijdige en onaannemelijke verklaringen en omwille van

uw langdurige verblijf in Afghanistan na uw ontslag, kan echter geen geloof gehecht worden aan uw

vervolging door de taliban omwille van uw functie. Bovendien blijkt uit informatie waarover het CGVS

beschikt en waarvan een kopie aan uw administratief dossier werd toegevoegd, dat het algemeen

geweld in de hoofdstad Kabul, waar u de laatste jaren verbleef, voornamelijk gericht is tegen doelwitten

met een belangrijk profiel, namelijk belangrijke overheidsfiguren, - instituten en veiligheidsdiensten. Er

moet dan ook besloten worden dat u, die al sinds april 2015 niet langer voor het private bedrijf DEMA

werkte, en aangaf nog tot november 2015 probleemloos in Afghanistan te hebben geleefd (DVZ

verklaring, rubriek 31; CGVS 1, p18) niet zonder meer vervolging moet vrezen in de hoofdstad Kabul of

in de gelijknamige provincie omwille van uw voormalige tewerkstelling. Zij hierbij ook opgemerkt dat u

verklaarde slechts een lagere functie te hebben gehad in uw bedrijf, waarbij u slechts de

verantwoordelijkheid had over een tiental personen (CGVS 4, p5).
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Om bovenstaande redenen kan geen geloof gehecht worden aan uw persoonlijke vrees voor vervolging

door de taliban. Bijgevolg maakt u niet aannemelijk dat u gegronde redenen heeft om te vrezen voor

vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin en bestaan er evenmin zwaarwegende gronden om aan te

nemen dat u bij een terugkeer naar uw land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade

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

U legde weliswaar medische documenten neer en haalde aan dat uw medische toestand u zou

verhinderen om gedetailleerde en consistente verklaringen af te leggen (CGVS 4, p2, 5, 13, 14;

document 20). Uit de door u neergelegde documenten blijkt dat u weliswaar lijdt aan een hernia, maar

blijkt nergens dat u niet in staat zou zijn om consistente verklaringen af te leggen over de door u ervaren

vervolgingsfeiten. Meer nog, de hierboven vastgestelde tegenstrijdigheden betreffen steeds elementen

waarover u gedetailleerde verklaringen aflegde en die aan de kern van uw verklaarde vrees voor

vervolging door de taliban raken. Bovendien kunnen de door u verklaarde maar niet geattesteerde

geheugenproblemen geen afbreuk doen aan de vaststellingen die gemaakt werden betreffende het

onaannemelijke karakter van uw relaas en betreffende uw lange verblijf in Afghanistan na uw ontslag

(cf. supra).

Ook de overige, door u neergelegde documenten (uw taskara, een kopie van de taskara van uw vader,

de ontslagen aanbevelingsbrief van uw werk, uw diploma’s en de foto’s), kunnen onmogelijk volstaan

om afbreuk te doen aan bovenstaande vaststellingen. Zij kunnen uw identiteit en die van uw vader

aantonen, evenals de door u gevolgde opleidingen en het feit dat u voor een constructiebedrijf werkte,

hetgeen hier allerminst betwist wordt. Deze documenten vormen echter allerminst een bewijs van de

door u aangehaalde vervolging door de taliban, noch van de vervolging die uw collega’s ervaren zouden

hebben.

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

Afghaanse asielzoeker ook een subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate

van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict in het land van herkomst dermate

hoog is dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het

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

aldaar een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de

vreemdelingenwet. Asielzoekers uit een groot aantal gebieden in Afghanistan krijgen de subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4 § 2 c van de Vreemdelingenwet toegekend op basis van de

algemene toestand in hun regio; dit indien zij hun reële herkomst uit deze regio en hun achtergrond

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

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

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

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

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

op het gehele Afghaanse grondgebied gestegen is, bevestigt het rapport nog steeds het bestaan van

regionale verschillen in de veiligheidssituatie in Afghanistan. Bovendien wordt nergens in deze UNHCR

richtlijnen geadviseerd om voortgaande op een analyse van de algemene veiligheidssituatie aan elke

Afghaan een complementaire vorm van bescherming te bieden. UNHCR benadrukt daarentegen dat elk

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

houdend met het veranderlijke karakter van het conflict in Afghanistan, dienen de asielaanvragen van

Afghanen elk nauwgezet onderzocht te worden, dit in het licht van enerzijds de bewijzen aangevoerd

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

Afghanistan.

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

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

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

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

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

willekeurig geweld: (i) het aantal burgers dat het slachtoffer zijn van willekeurig geweld, waaronder

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

en (iii) het aantal personen dat omwille van het conflict ontheemd werden. UNHCR benadrukt dat het

aantal burgerslachtoffers en het aantal veiligheidsincidenten belangrijke indicatoren zijn voor het

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

waarover het Commissariaat-generaal beschikt, worden voornoemde aspecten in rekening gebracht bij
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de beoordeling van de veiligheidssituatie in Afghanistan. Ook met andere indicatoren wordt er rekening

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

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

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

burgers te beoordelen.

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

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

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

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

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

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

veiligheidssituatie in de stad Kabul te worden beoordeeld.

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

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

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

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

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

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

organisaties, diplomatieke compounds, en internationale en nationale veiligheidsdiensten, verschilt de

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

provincies. Het gros van het geweld dat in de hoofdstad plaatsvindt, kan toegeschreven worden aan de

AGE’s die in de stad actief zijn en er complexe aanslagen plegen. De terreuraanslagen die zij in de

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

de stad Kabul, met name gecoördineerde en complexe aanslagen die gericht zijn tegen “high profile”

doelwitten waarbij de internationale aanwezigheid en Afghaanse autoriteiten worden geviseerd. Het

geweld in de stad is voornamelijk gericht tegen Afghan National Security Forces (ANSF),

overheidsmedewerkers, en buitenlandse (diplomatieke) aanwezigheid. Hoewel veel van deze aanslagen

gebeuren zonder rekening te houden met mogelijk collateral damage onder burgers,is het duidelijk dat

Afghaanse burgers niet het voornaamste doelwit zijn van de opstandelingen in Kabul. Wel heeft IS sinds

2016 enkele grootschalige aanslagen gepleegd, waarbij de sjiitische minderheid in de stad geviseerd

werd. Willekeurige aanslagen met veel burgerdoden maar zonder aanwijsbaar doelwit komen niet voor

in de stad. Dit patroon houdt nog steeds stand. De impact van de beschreven aanslagen is verder niet

van dien aard dat het inwoners van de stad dwingt hun woonplaats te verlaten. Bovendien blijkt de stad

een toevluchtsoord te zijn voor burgers die het geweld in andere districten en provincies ontvluchten.

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

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

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

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

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

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

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

Kabul aldus geen reëel risico op ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c van de

Vreemdelingenwet. U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel zou blijken.

U laat na het bewijs te leveren dat u specifiek geraakt wordt, om redenen die te maken hebben met uw

persoonlijke omstandigheden, door een reëel risico als gevolg van het willekeurig geweld te Kabul.

Evenmin beschikt het CGVS over elementen die er op wijzen dat er in uw hoofde omstandigheden

bestaan die tot gevolg hebben dat u een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden van

willekeurig geweld.

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.”
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2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Het verzoekschrift

2.1.1. In een eerste middel betoogt verzoeker het volgende:

“Doordat het CGVS in de bestreden beslissing stelt dat de verklaringen van verzoeker afgelegd

doorheen de verschillende interviews tegenstrijdig en ongeloofwaardig zouden zijn.

Verzoeker wenst hier op te merken dat zijn asielaanvraag dateert van 08.01.2016 en verzoeker

inmiddels al meer dan twee en een half jaar niets anders doet dan verhoren afleggen. Zo werd

verzoeker wel vier keer ondervraagd door het CGVS. De eerste maal op 09.06.2017, de tweede maal

op 18.07.2017, de derde maal op 17.08.2017 en tot slot een vierde maal op 06.06.2018. Er is een

periode van een jaar verlopen tussen het eerste verhoor en het laatste. Het is aldus niet onaannemelijk

dat bepaalde zaken niet in expliciet dezelfde bewoording zijn verteld tijdens deze vier verhoren.

Verzoeker wil benadrukken dat hij steeds, in elk interview, de waarheid heeft verteld.

Verder wil verzoeker een aantal zaken verduidelijken. Zo is verzoeker op 15-jarige leeftijd naar het 7e

district van Kabul stad, in Qala Afghana verhuist, niet naar het 3 e district zoals het feitenrelaas van het

CGVS foutief vermeldt.

Bovendien meent het CGVS dat het erg ongeloofwaardig is dat verzoeker niet meteen zijn overste heeft

ingelicht na het verdacht telefoontje doch verzoeker werkte in het bouwbedrijf DEMA als 'supervisor'

over een bepaald team. Hij werd geacht zelf een bepaalde verantwoordelijkheid te kunnen dragen

zonder zijn overste steeds te betrekken. Z. (…) zou bovendien zijn overste, ingenieur F. (…) hebben

ingelicht nadat hij benaderd was door onbekende personen die hem vroegen een pakket binnen te

brengen in de Amerikaanse basis doch zijn overste zei dat hij hier niets aan kon doen.

Tevens heeft verzoeker Afghanistan verlaten een week na het ontvangen van de dreigbrief. Het is dus

niet correct dat verzoeker het land verlaten heeft een week na zijn ontslag. Het ontslag van verzoeker

vond plaats op 27.05.2015. Verzoeker heeft dan op allerlei manieren geprobeerd te schuilen en te

ontsnappen aan de taliban. Zo heeft hij een tijdje bij zijn familie gewoond op verschillende plaatsen en

gereisd. Gedurende die 6 maanden dat verzoeker probeerde te reizen en bij zijn familie probeerde te

schuilen hebben er zich nog een heel aantal (weliswaar kleinere) incidenten voorgedaan. Rond

oktober 2015 heeft de baas van het bouwbedrijf DEMA waar verzoeker voorheen werkzaam was, hem

gecontacteerd met de vraag of hij eventueel terug wou komen werken. Verzoeker had intussen terug

hoop dat de storm was gaan liggen en de bedreigingen zouden stoppen doch na een week terug aan

het werk te zijn, ontving verzoeker de dreigbrief. Het is op dat ogenblik dat verzoeker heeft beseft dat de

taliban nooit zou stoppen. Hierop heeft hij de beslissing genomen op Afghanistan te verlaten.

Mogelijkerwijze werd dit alles tijdens het - zeer korte - interview bij DVZ en vervolgens bij de

verschillende verhoren bij het CGVS niet correct vertaald en ingekort.

Tijdens het allereerste verhoor bij het CGVS waren er bovendien problemen met de tolk. Zo had de tolk

moeilijkheden met het vertalen van details. Verzoeker spreekt erg goed Engels gezien zijn opleiding en

merkte dat de tolk fouten maakte. Reden waarom verzoeker het verhoor op een bepaald ogenblik heeft

verdergezet zonder tolk.

Bovendien benadrukt verzoeker dat in het kader van de beweerdelijke tegenstrijdigheid in verband met

de datums van zijn ontslag, het ontvangen van de dreigbrief en zijn vertrek uit Afghanistan dat hij

mogelijks verkeerd begrepen is tijdens de vele interviews die werden afgenomen. Verzoeker heeft

steeds geprobeerd zo correct mogelijk te antwoorden en de situatie te schetsen doch het is niet

onaannemelijk dat verzoeker na meer dan twee en half jaar niet alle datums meer vanbuiten kent.

Tot slot wil verzoeker benadrukken dat een aangifte doen bij de politie in Afghanistan niet op dezelfde

manier verloopt als in België. De politie overhandigt daar geen kopie van de klacht of een ander

document dat aantoont dat u aangifte heeft gedaan. Er zijn gewoon geen documenten, reden waarom

verzoeker ook geen documenten kan bijbrengen van de verschillende klachten die hij heeft neergelegd

bij de politiediensten in het 3e district en het 7e district.

Dat het middel bijgevolg ernstig is.”
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2.1.2. In een tweede middel betoogt verzoeker het volgende:

“Het CGVS beroept zich in de bestreden beslissing op haar beweerde vaststelling dat het gedrag van

verzoeker niet te verzoenen valt met dat van een persoon die vervolging vreest. Zoals reeds uiteengezet

onder het eerste middel, werkte verzoeker zelf als supervisor en draagt hij zelf bepaalde

verantwoordelijkheden. Het is niet gebruikelijk dat men zijn overste hiermee confronteert. Vooreerst

besefte verzoeker ook de ernst van de situatie niet. Bovendien wilde verzoeker zijn job niet kwijtraken.

Nadat verzoeker vernomen had dat zijn collega om het leven was gebracht en hij een tweede telefoontje

ontving, besefte hij de ernst pas van de situatie en lichtte hij de politie in.

Verzoeker ging er ook van uit dat hij voldoende bescherming kreeg van het werk uit, zo werd iedereen

met een chauffeur rondgereden en waren er steeds security aanwezig.

Op het moment dat verzoeker besefte dat de taliban hem altijd zou blijven viseren, besefte hij dat hij

maar één ding kon doen: de regio ontvluchten.

Dat dit middel bijgevolg ernstig is.”

2.1.3. In een derde middel betoogt verzoeker het volgende:

“Het CGVS heeft ten onrechte geen rekening gehouden met alle bewijsdocumenten die verzoeker heeft

overhandigd.

Verzoeker brengt een dreigbrief bij waarvan het CGVS beweert dat deze eenvoudig zelf te vervaardigen

is. Het CGVS vraagt zich bovendien af waarom verzoeker enkel een dreigbrief kan bijbrengen

betreffende de door verzoeker ervaren feiten.

Verzoeker is formeel: de dreigbrief werd niet vervalst.

Zoals verzoeker reeds heeft uiteengezet onder het eerste middel verloopt een aangifte doen bij de

politie in Afghanistan niet op dezelfde manier als in België. De politie overhandigt daar geen kopie van

de klacht of een ander document dat aantoont dat u aangifte heeft gedaan. Er zijn gewoon geen

documenten, reden waarom verzoeker ook geen documenten kan bijbrengen van de verschillende

klachten die hij heeft neergelegd bij de politiediensten in het 3e district en het 7e district.

Verzoeker heeft bovendien allerlei medische klachten (o.a. hernia) waarvoor hij pijnmedicatie inneemt

die hem slaperig maken en bovendien geheugenproblemen veroorzaken. (stuk 3)

Deze medicatie heeft ervoor gezorgd dat verzoeker zich tijdens de verhoren bij het CGVS niet steeds

even helder heeft gevoeld.

Dat dit middel ernstig is.”

2.2. Stukken

2.2.1. Als bijlage aan het verzoekschrift worden volgende nieuwe stavingstukken gevoegd:

- een geneesmiddelenvoorschrift van 31 mei 2018, voorgeschreven door Dr. K. R.;

- een gevalideerd verslag van Dr. R. P. van 15 juni 2017 over een interventionele pijnbehandeling;

- een gevalideerd verslag van Dr. N. K. van 23 juni 2017 over een interventionele pijnbehandeling;

2.2.2. Op 10 september 2018 brengt verwerende partij overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid,

van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging

en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet) aan de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) een aanvullende nota bij samen met de COI Focus

“Afghanistan Security situation in Kabul city” van 24 april 2018, de “Country Guidance: Afghanistan.

Guidance note and common analysis” van EASO van juni 2018, p. 71-77 en 83-84, en het EASO

Country of Origin Information Report “Afghanistan. Security Situation” van mei 2018, p. 1-34.
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2.3. Beoordeling

2.3.1. Bevoegdheid

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

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

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

rechtsplegingdossier. Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van

het geschil (wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer 2005-06, 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 verzoeker daarop.

2.3.1.2. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt het verzoek om internationale

bescherming van verzoeker in hetgeen volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het Internationaal

Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en

goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna: Verdrag van Genève), zoals bepaald in artikel 48/3 van

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

2.3.2. Bewijslast

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

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

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

onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor

een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire

bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (herschikking) (hierna: richtlijn

2011/95/EU) en artikel 13, eerste lid, van de richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de

Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking

van de internationale bescherming (herschikking) (hierna: richtlijn 2013/32/EU), en bijgevolg in het licht

van deze Unierechtelijke bepalingen dienen gelezen te worden.

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, eerste lid, van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13,

eerste lid, van de richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht 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. Hij moet een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer aan de

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

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

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

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

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

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

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

instanties, waarbij wordt beslist of in het licht van de feiten die een zaak kenmerken, is voldaan aan de

materiële voorwaarden voor de toekenning van internationale bescherming, omschreven in de artikelen

48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet (zie: HvJ 22 november 2012, C-277/11, M., pt. 64-68).

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

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5, van de Vreemdelingenwet moet, naast de door verzoeker afgelegde

verklaringen en overgelegde documenten, ook onder meer rekening worden gehouden met alle

relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing inzake

het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die gelden

in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. Consistentie, voldoende

detaillering en specificiteit, alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de
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geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld, rekening houdend met 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.”

2.3.3. Beoordeling van de vluchtelingenstatus

Verzoeker verklaarde dat hij vreest voor vervolging door de taliban omdat hij weigerde in te gaan op hun

eisen om een pakket tot in een Amerikaanse basis te smokkelen.

Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoeker de vluchtelingenstatus geweigerd omdat (A) er geen

geloof kan worden gehecht aan zijn verklaringen nu (i) het niet geloofwaardig is dat de taliban, een

ervaren groepering die op vele vrijwilligers kan rekenen, hem plots opbelt en hem zonder voorgaand

contact vraagt om een niet nader genoemd pakket binnen te smokkelen in een Amerikaanse basis, (ii)

het erg ongeloofwaardig is dat hij als supervisor een gelijkaardig incident dat zijn collega Z. was

overkomen niet met enige dringendheid aan zijn overste meldde, (iii) zijn verklaringen over de dood van

zijn collega Z. erg vaag en tegenstrijdig bleken, (iv) zijn persoonlijk gedrag ten opzichte van de door hem

ervaren feiten, met name dat hij nog zeer lange tijd in Afghanistan bleef nadat hij bedreigd werd en

ontslag nam, moeilijk in overeenstemming te brengen is met het gedrag dat verwacht kan worden van

iemand die persoonlijk vervolging vreest, (v) uit zijn ontslagbrief blijkt dat hij ontslag nam om

persoonlijke redenen, en (vi) hij er niet in geslaagd is om enige bewijzen neer te leggen van de

aanslagen tegen hem en zijn collega’s en van de klachten die hij bij de politie zou hebben neergelegd,

en omdat (B) er geen geloof kan worden gehecht aan zijn vervolging door de taliban omwille van zijn

functie bij het bedrijf DEMA, gezien zijn tegenstrijdige en onaannemelijke verklaringen en zijn langdurige

verblijf in Afghanistan na zijn ontslag.

Verzoeker slaagt er niet in voorgaande motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten of te

weerleggen.

Vooreerst treedt de Raad de commissaris-generaal bij waar deze het niet geloofwaardig acht dat de

taliban, een ervaren groepering die op vele vrijwilligers kan rekenen, plots verzoeker opbelt en hem

zonder voorgaand contact vraagt om een niet nader genoemd pakket binnen te smokkelen in een

Amerikaanse basis. In de bestreden beslissing wordt dit als volgt toegelicht:

“Zo blijkt uit informatie waarover het CGVS beschikt dat de taliban een ervaren guerrillabeweging is die

de laatste jaren op veel vrijwilligers kan rekenen. U stelde echter dat de leden van de taliban u opbelden

en dat zij u – zonder zich bekend te maken – meteen vroegen om een niet nader bepaald pakket binnen

te brengen in de basis waar u werkte (CGVS 4, p3). Gelet op bovenstaande informatie is dergelijke

onvoorzichtige en directe aanpak weinig aannemelijk. De leden van de taliban konden namelijk

onmogelijk zeker zijn dat zij aan u een loyale medewerker zouden hebben. Ook uw verklaringen als

zouden deze talibanleden dezelfde eisen hebben overgebracht aan één van uw collega’s, genaamd

Z. (...), dit op dezelfde bruuske wijze zouden hebben gedaan, en hem bovendien bij weigering enige tijd

later meteen zouden hebben onthoofd (CGVS 4, p3) is erg onaannemelijk.”

Deze motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en terecht en worden, daar zij

door verzoeker volledig ongemoeid worden gelaten, door de Raad overgenomen.

Ook verzoekers persoonlijke houding ten aanzien van de gebeurtenissen die hem en zijn collega zijn

overkomen is hoegenaamd niet aannemelijk. Dit wordt in de bestreden beslissing als volgt toegelicht:
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“Zo stelde u dat uw collega Z. (...) naar u toekwam en aan u meedeelde dat hij benaderd was met de

opdracht een pakket tot in de Amerikaanse basis te brengen. U zou uw collega echter verteld hebben

hier niet op in te gaan maar om zijn werk gewoon verder te zetten (CGVS 4, p3). Gelet op de aard van

de vijandelijkheden met de taliban in Afghanistan in het algemeen, ook in de provincie Kabul, waarbij

aanvallen op overheidsinstituten en buitenlandse mogendheden door middel van explosieven mogelijk

zijn, is dergelijke onverschillige houding van volstrekt onaannemelijk. U verklaarde namelijk dat u nog

voor het moment van het gesprek met Z. (...) al een telefoontje van de taliban had gekregen en dat u dit

telefoontje verdacht vond (CGVS 4, p5, 6, 7). Uw onverschillige houding naar Z. (...) toe is des te

opvallender aangezien u als supervisor werkte en dus enige mate van verantwoordelijkheid over uw

collega’s had. Bovendien moet rekening gehouden worden met uw verklaringen over het feit dat het

project waar u werkte in de regio Maidan Shahr lag (CGVS 4, p3, 7). Uit informatie waarover het CGVS

beschikt en waarvan een kopie aan uw administratief dossier werd toegevoegd, blijkt dat het gebied van

Maidan Shahr, waar de Kabul-Behsudsnelweg doorloopt, een plaats is waar traditioneel verschillende

aanslagen en aanvallen worden uitgevoerd, onder andere op de Hazara-gemeenschap. Het feit dat u,

die een verdacht telefoontje kreeg en die vernam dat uw collega dezelfde eis had ervaren, deze

incidenten niet met enige dringendheid aan uw overste meldde, is dan ook erg ongeloofwaardig.”

Waar verzoeker er in het eerste en het tweede middel op wijst dat hij in het bouwbedrijf als ‘supervisor’

van een bepaald team werkte en geacht werd zelf een bepaalde verantwoordelijkheid te kunnen dragen

zonder steeds zijn overste te betrekken, beperkt hij zich tot een summiere verklaring (post factum) voor

de in de bestreden beslissing aangehaalde vaststellingen, zonder evenwel deze vaststellingen in

concreto te weerleggen. Eerder op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

(hierna: CGVS) geconfronteerd met zijn onverschillige houding tijdens het gesprek dat hij had met zijn

collega Z., verwees hij reeds naar de geruststelling van zijn overste – een gesprek dat echter pas veel

later had plaatsgevonden – (adm. doss., stuk 6, gehoorverslag 6 juni 2018, p. 7), stelde hij dat dergelijke

zaken met hem nog nooit eerder waren gebeurd (adm. doss., stuk 6, gehoorverslag 6 juni 2018, p. 8) –

wat de feiten voor hem slechts opvallender moet hebben gemaakt – en verklaarde hij dat de

verantwoordelijkheid voor problemen bij zijn overste, ingenieur F., lag en dat niemand naar hem zou

luisteren omdat ieder slechts zijn eigen job doet (adm. doss., stuk 6, gehoorverslag 6 juni 2018, p. 8).

Over deze beweringen wordt in de bestreden beslissing gesteld dat ze onmogelijk kunnen verklaren

waarom verzoeker zijn overste niet eerder informeerde over de verdachte opdracht die hij en zijn collega

Z. kregen. Dit motief wordt door verzoeker niet betwist. Door thans met een nieuwe verklaring af te

komen ter vergoelijking van zijn onverschillige houding tijdens het gesprek met zijn collega Z. over diens

gelijkaardige ervaringen met de taliban slaagt verzoeker er niet in de voorgaande appreciatie om te

buigen. Hetzelfde kan worden gesteld voor verzoekers verklaring dat Z. reeds zijn overste zou hebben

ingelicht, doch dat zijn overste zei dat hij er niets aan kon doen. De Raad acht het bovendien weinig

aannemelijk dat verzoeker, indien dit het geval was, dit niet heeft aangehaald wanneer hij op het CGVS

geconfronteerd werd met zijn onverschillige houding tegenover zijn collega. Ook verzoekers (post

factum) verklaringen in het tweede middel dat hij de ernst van de situatie eerst niet besefte en

bovendien zijn job niet wilde kwijt geraken, kunnen de Raad, zeker in het licht van het voorgaande, niet

overtuigen. De Raad ziet overigens niet in – en het verzoekschrift bevat hierover geen enkele toelichting

– hoe het waarschuwen van verzoekers overste voor de plannen van de taliban ertoe zou leiden dat

verzoeker zijn job zou verliezen.

Daarbij komt dat verzoekers verklaringen op het CGVS over de dood van zijn collega Z. erg vaag en

tegenstrijdig waren. Dit wordt in de bestreden beslissing als volgt toegelicht:

“Zo stelde u niet eens te weten in welke maand Z. (...) gestorven was (CGVS 4, p5), hetgeen weinig

aannemelijk is gezien u stelde dat hij gedood werd om dezelfde vervolging die ook u te beurt viel. Ook

verklaarde u dat Z. (...) gedood werd terwijl hij aan het werk was in Maidan Shahr en verklaarde u dat hij

op dat moment geen ontslag had genomen (CGVS 4, p8). Dit gaat echter ernstig in tegen de

verklaringen die u aflegde tijdens uw eerste persoonlijk onderhoud op het CGVS. Toen vertelde u

namelijk op gedetailleerde wijze hoe Z. (...) ontslag nam omdat hij geen andere mogelijkheid meer zag

om aan de eisen van de taliban te ontkomen (CGVS 1, p14). Toen u met uw eerdere verklaringen

geconfronteerd werd, verklaarde u over deze feiten te twijfelen, stelde u dat u supervisor was van een

tiental mensen en verklaarde u dat het hier een detail betrof dat u zich niet goed kon herinneren (CGVS

4, p8-9). Hoewel rekening gehouden moet worden met het feit dat u al geruime tijd in België verblijft,

bleken uw verklaringen over het ontslag dan wel de blijvende tewerkstelling van Z. (...) erg gedetailleerd.

U verklaarde namelijk tijdens uw eerste onderhoud dat Z. (...) geen andere keuze zag dan ontslag te

nemen en verklaarde tijdens uw laatste onderhoud dat Z. (...) aan het werk was in Maidan Shahr toen hij

onthoofd werd. Dergelijke feiten raken aan de kern van uw relaas. Het was voor u namelijk van

essentieel belang om te weten welke voorzorgsmaatregelen genomen werden door uw collega, die
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dezelfde eisen en bedreigingen van de taliban kreeg als u. Niet in het minst aangezien u zelf had

aangegeven dat u een verantwoordelijke functie had en aangezien Z. (...) had aangegeven dat hij de

taliban naar u had doorverwezen (CGVS 4, p3).

Meer nog, hoewel u in uw eerste persoonlijk onderhoud op het CGVS verklaard had dat u de zaak met

uw overste F. (...) besprak nadat de taliban de dood van uw collega Z. (...) hadden opgeëist (CGVS 1,

p14), verklaarde u tijdens uw laatste persoonlijk onderhoud dat u niet eens op de hoogte was van de

dood van uw collega op het moment dat u met uw overste sprak (CGVS 4, p11). Dergelijke

tegenstrijdige verklaringen zijn uiterst ongeloofwaardig. De dood van uw collega raakt namelijk aan de

kern van uw vrees voor vervolging. Indien u uw overste inlichtte over de ernst van uw situatie, kan van u

aangenomen worden dat u zich kan herinneren of u met hem over de gruwelijke onthoofding van uw

collega sprak, niet in het minst omdat deze onthoofding volgens uw eerdere verklaringen werd opgeëist

door de taliban die ook u vervolgden. Toen u met uw eerdere verklaringen geconfronteerd werd, stelde

u slechts dat uw verklaringen wel consistent waren en gaf u steeds nieuwe versies van de feiten

waarvan de volgorde allerminst overeenkwam met de feiten zoals u die in uw eerste persoonlijk

onderhoud uiteenzette. Zo stelde u nu eens dat u twee, dan weer drie telefoontjes van de taliban kreeg

voordat u met uw overste sprak (CGVS 4, p11, 12, 13). Uiteindelijk verklaarde u dat u pas met ingenieur

F. (...) sprak nadat u beschoten werd en nadat er een tweede gewelddadig incident tegen u had

plaatsgevonden (CGVS 4, p13). Het feit dat u dermate vage en tegenstrijdige verklaringen aflegt over de

dood van uw collega, doet verder ernstig afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw verklaarde vrees

voor vervolging door de taliban.”

In het eerste middel merkt verzoeker op dat zijn asielaanvraag dateert van 8 januari 2016 en dat hij

inmiddels al vier keer ondervraagd is geweest op het CGVS. Hij wijst erop dat er een periode van meer

dan een jaar is verlopen tussen het eerste verhoor en het laatste en acht het daarom niet onaannemelijk

dat bepaalde zaken niet in expliciet dezelfde bewoordingen zijn gesteld tijdens de vier interviews.

Verzoeker slaagt er evenwel niet in de Raad te overtuigen. Van iemand die verzoekt om internationale

bescherming kan immers verwacht worden dat hij belangrijke gebeurtenissen naar plaats en tijd kan

situeren, zeker degene die aanleiding hebben gegeven tot zijn vlucht, vermits kan verwacht worden dat

deze gebeurtenissen, ongeacht het tijdsverloop, in het geheugen gegrift zouden staan zo zij zich in

werkelijkheid voorgedaan hebben. De hierboven aangehaalde tegenstrijdigheden raken de kern van

verzoekers vluchtrelaas en het gaat bovendien geenszins op om te stellen dat het zaken betreft die “niet

in expliciet dezelfde bewoording zijn verteld tijdens deze vier verhoren”. In tegendeel, het betreffen

flagrante tegenstrijdigheden binnen de opeenvolgende verklaringen die verzoeker op het CGVS heeft

afgelegd. De vaststelling dat verzoeker dergelijke flagrante tegenstrijdige verklaringen aflegt,

ondergraaft op fundamentele wijze de geloofwaardigheid van zijn asielrelaas.

Bovendien merkt de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht op dat verzoekers

persoonlijk gedrag ten opzichte van de door hem ervaren feiten moeilijk in overeenstemming te brengen

is met het gedrag dat verwacht kan worden van iemand die persoonlijk vervolging vreest. Verzoeker

bleef na de bedreigingen en na zijn ontslag immers nog een zeer lange tijd in Afghanistan. In de

bestreden beslissing wordt dit als volgt toegelicht:

“Tijdens uw eerste persoonlijk onderhoud stelde u dat u een dreigbrief kreeg, dat u een maand later

stopte met werken en dat u nog een week later Afghanistan verliet (CGVS 1, p18, 19). U verklaarde

tijdens uw eerste onderhoud op het CGVS bovendien gedetailleerd dat u meteen na uw ontslag met een

wagen van uw overste naar huis ging, daar twee nachten doorbracht en dat u er niet langer kon blijven

omdat het er onveilig was voor u (CGVS 1, p18). Ook verklaarde u bij de Dienst Vreemdelingenzaken

(DVZ) dat u op 3 november 2015 Afghanistan had verlaten, dat u een drietal weken in Iran verbleef, een

drietal weken in Turkije doorbracht en na ongeveer een week door Europa te hebben gereisd op

29 december 2015 in België aankwam (DVZ verklaring, rubriek 31). Welnu, uit de dreigbrief die u zelf

neerlegde, en die met behulp van de tolk vertaald werd tijdens uw laatste persoonlijk onderhoud (CGVS

4, p1, 2; document 1), blijkt dat de dreigbrief geschreven werd op 25 april 2015 (05 Sawr 1394). Ook

blijkt uit de ontslagbrief die u neerlegde (document 2), dat u op 27 mei 2015 ontslag nam. Gelet op de

gedetailleerde verklaringen die u bij DVZ over uw reisweg aflegde, als zou op 3 november 2015

Afghanistan hebben verlaten, zijn uw verklaringen als zou u een week na uw ontslag vertrokken zijn,

uiterst ongeloofwaardig. Hoe dan ook is het onaannemelijk dat u na herhaaldelijke doodsbedreigingen

en verschillende aanslagen op uw leven en dat van uw collega’s nog een half jaar in Afghanistan zou

hebben verbleven. U verklaarde bovendien geen verdere vervolgingsfeiten te hebben ervaren (CGVS 1,

p18). Welnu, van een persoon die om internationale bescherming verzoekt kan verwacht worden dat hij

dit met enige dringendheid doet. Aangezien u erg tegenstrijdige verklaringen aflegde en aangezien uit

uw documenten blijkt dat u na uw ontslag nog een half jaar in Afghanistan verbleef, waarbij u bovendien

verklaarde geen problemen meer te hebben gehad, moet worden besloten dat uw beweerde
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persoonlijke vervolging door de taliban volstrekt ongeloofwaardig is. Gelet op uw tegenstrijdige

verklaringen betreffende het tijdskader van de door u verklaarde vervolgingsfeiten en over uw verblijf in

Afghanistan, rijst bovendien de vraag waar en onder welke omstandigheden u dan wel verbleef in de

laatste zes maanden voor uw vertrek uit uw land.”

In het eerste middel voert verzoeker aan dat hij Afghanistan een week na het ontvangen van de

dreigbrief verlaten heeft en niet een week na zijn ontslag, dat plaatsvond op 27 mei 2015, en dat hij dan

op allerlei manieren geprobeerd heeft te schuilen voor en te ontsnappen aan de taliban, en dit

gedurende zes maanden. Hij stelt dat zijn vorige werkgever hem rond oktober 2015 gecontacteerd heeft

om opnieuw te komen werken, dat hij terug aan de slag ging, maar een week later al de dreigbrief

ontving die hem ertoe heeft doen besluiten uit Afghanistan te vertrekken. Deze nieuwe verklaringen, die

niet in concreto worden gestaafd of onderbouwd met enig begin van bewijs, zijn niet alleen

fundamenteel afwijkend van de verklaringen die verzoeker eerder op het CGVS heeft afgelegd, ze

vinden tevens geen steun in de vertaling die door de tolk Dari tijdens het gehoor op het CGVS van

6 juni 2018 werd gemaakt van de door verzoeker neergelegde dreigbrief. Daaruit blijkt immers dat deze

brief gedateerd is op 25 april 2015 (adm. doss., stuk 6, gehoorverslag 6 juni 2018, p. 1-2), zodat

verzoeker moeilijk ernstig kan voorhouden dat hij deze ontvangen heeft een week nadat hij in

oktober 2015 opnieuw aan de slag ging bij zijn voormalige werkgever.

Waar verzoeker in het eerste middel poneert dat dit alles mogelijkerwijze tijdens het interview bij de

Dienst Vreemdelingenzaken en vervolgens bij de verschillende interviews op het CGVS niet correct

vertaald of ingekort werd, wijst de Raad er op dat indien verzoeker problemen met tolken of taal heeft

ondervonden, het zijn verantwoordelijkheid is om dit tijdig te signaleren en eventuele fouten met de

nodige precisie aan te duiden en te corrigeren. Uit het administratief dossier blijkt echter dat verzoeker

op de DVZ de vragenlijst van het CGVS na voorlezing ervan in het Dari aanvaard en ondertekend heeft

ter bevestiging dat zijn verklaringen juist zijn en met de werkelijkheid overeenstemmen (adm. doss.,

stuk 19, vragenlijst CGVS). Ook bij aanvang van het eerste gehoor op het CGVS heeft verzoeker geen

enkele opmerking gemaakt van eventuele tolken- of taalproblemen bij de DVZ en heeft hij tevens

duidelijk verklaard de tolk aanwezig op het gehoor bij het CGVS goed te begrijpen (adm. doss., stuk 14,

gehoorverslag 9 juni 2017, p. 3). Ook tijdens de daarop volgende gehoren op het CGVS verklaarde

verzoeker telkens de aanwezige tolk goed te verstaan (adm. doss., stuk 10, gehoorverslag

17 augustus 2017, p. 2, en adm. doss., stuk 6, gehoorverslag 6 juni 2018, p. 2). De Raad acht het

overigens allesbehalve geloofwaardig dat verzoekers verklaringen door de verschillende tolken dermate

fundamenteel foutief werden vertaald dat dit tot een gans ander betoog heeft geleid dan wat verzoeker

thans aanvoert. Dat verzoeker het eerste gehoor op het CGVS op een gegeven ogenblik heeft

verdergezet zonder tolk, blijkt niet uit het verslag dat van dit interview werd gemaakt (adm. doss., stuk

14, gehoorverslag 9 juni 2017). Hoe dan ook blijft de vaststelling overeind dat de door verzoeker

ontvangen dreigbrief gedateerd is op 25 april 2015, zodat ook de verklaringen die verzoeker thans

voorbrengt, met name dat hij deze dreigbrief ontvangen heeft een week nadat hij in oktober 2015

opnieuw aan de slag ging bij zijn voormalige werkgever, niet stroken met het door hem neergelegde

stuk, en dit nog daargelaten de vraag of verzoeker daadwerkelijk verkeerd begrepen werd en of zijn

verklaringen op het CGVS al dan niet correct vertaald werden. Dat verzoeker geen datums meer van

buiten zou kennen, doet niet ter zake. Verzoeker wordt immers nergens gevraagd om concrete datums

te geven. Dat hij een correcte chronologie van de feiten weergeeft, kan evenwel wel van hem worden

verwacht. Uit het voorgaande is evenwel gebleken dat verzoeker hierin niet is geslaagd.

Voorts kan worden opgemerkt dat verzoeker het volgende in de bestreden beslissing opgenomen motief

volledig ongemoeid laat:

“Vervolgens moet worden verwezen naar het feit dat uit uw ontslagbrief blijkt dat u ontslag nam omwille

van persoonlijke redenen (‘personal problems’, document 2). Ook dit haalt de geloofwaardigheid van uw

relaas onderuit, aangezien u tijdens uw onderhouden op het CGVS verschillende malen verklaarde dat

uw oversten op de hoogte waren van de feiten die zich hadden voorgedaan (CGVS 4, p3, 4).”

Dit motief vindt steun in het administratief dossier, is pertinent en terecht en wordt, daar het door

verzoeker volledig ongemoeid wordt gelaten, door de Raad overgenomen.

Voorts wordt er in de bestreden beslissing op goede gronden op gewezen dat verzoeker heel wat foto’s

en documenten over zijn identiteit en tewerkstelling neerlegde (adm. doss., stuk 22, map met

‘documenten’), maar dat hij er niet in geslaagd is enige bewijzen neer te leggen van de aanslagen tegen

hem en zijn collega’s, noch van de klachten die hij bij de politie zou hebben neergelegd. Verzoeker

stelde hierover op het CGVS en thans ook in het eerste en derde middel dat de situatie in Afghanistan

anders is dan in België en dat de medewerkers van zijn bedrijf niet geven om anderen, doch hij beperkt
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zich tot een loutere bewering die niet in concreto wordt gestaafd of onderbouwd met enig begin van

bewijs en die niet kan volstaan om te verklaren waarom hij geen enkele documentatie neerlegt van de

door hem aangehaalde aanslagen. Aangezien verzoeker volgens zijn verklaringen werkte voor een

bedrijf van om en bij de 600 à 700 werknemers dat een sterke persoonlijke en materiële schade heeft

geleden door de aanslagen waarvan hij melding maakt, is het weinig geloofwaardig dat hij enkel een

dreigbrief kan neerleggen met betrekking tot de door hem voorgehouden feiten.

Wat de door hem voorgelegde dreigbrief betreft, lijkt verzoeker er in het derde middel ten onrechte van

uit te gaan dat aan documenten slechts bewijswaarde kan worden ontzegd indien de valsheid ervan

wordt aangetoond. De commissaris-generaal en bijgevolg ook de Raad kunnen evenwel ook om andere

redenen dan hun (bewezen) valsheid aan de aangebrachte stukken iedere bewijswaarde weigeren, met

name wanneer deze onvoldoende garanties bieden op het vlak van authenticiteit. Daarenboven kan aan

voorgelegde documenten slechts bewijswaarde worden toegekend wanneer ze worden voorgelegd ter

ondersteuning van geloofwaardige, coherente en plausibele verklaringen, wat in casu, zoals blijkt uit de

omstandige motivering van de bestreden beslissing, niet het geval is. Documenten hebben immers

enkel een ondersteunde werking, namelijk het vermogen om de intrinsieke bewijswaarde van een

plausibel en geloofwaardig relaas kracht bij te zetten. Op zichzelf vermogen documenten evenwel niet

de geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig asielrelaas te herstellen. Gelet op deze vaststelling en

mede gelet op de informatie toegevoegd aan het administratief dossier waaruit onmiskenbaar blijkt dat

in Afghanistan valse documenten gemakkelijk verkregen kunnen worden door de hoge graad van

corruptie aldaar (adm. doss., stuk 23, map met ‘landeninformatie’, COI Focus “Afghanistan: Corruptie en

valse documenten” van 21 november 2017), kan er geen bewijswaarde worden gehecht aan de door

verzoeker neergelegde dreigbrief van de taliban.

De overige documenten die zijn opgenomen in het administratief dossier (stuk 22, map met

‘documenten’) kunnen omwille van de in de bestreden beslissing opgenomen pertinente redenen geen

afbreuk doen aan het voorgaande. De commissaris-generaal motiveert hierover terecht als volgt:

“U legde weliswaar medische documenten neer en haalde aan dat uw medische toestand u zou

verhinderen om gedetailleerde en consistente verklaringen af te leggen (CGVS 4, p 2, 5, 13, 14;

document 20). Uit de door u neergelegde documenten blijkt dat u weliswaar lijdt aan een hernia, maar

blijkt nergens dat u niet in staat zou zijn om consistente verklaringen af te leggen over de door u ervaren

vervolgingsfeiten. Meer nog, de hierboven vastgestelde tegenstrijdigheden betreffen steeds elementen

waarover u gedetailleerde verklaringen aflegde en die aan de kern van uw verklaarde vrees voor

vervolging door de taliban raken. Bovendien kunnen de door u verklaarde maar niet geattesteerde

geheugenproblemen geen afbreuk doen aan de vaststellingen die gemaakt werden betreffende het

onaannemelijke karakter van uw relaas en betreffende uw lange verblijf in Afghanistan na uw ontslag

(cf. supra).

Ook de overige, door u neergelegde documenten (uw taskara, een kopie van de taskara van uw vader,

de ontslagen aanbevelingsbrief van uw werk, uw diploma’s en de foto’s), kunnen onmogelijk volstaan

om afbreuk te doen aan bovenstaande vaststellingen. Zij kunnen uw identiteit en die van uw vader

aantonen, evenals de door u gevolgde opleidingen en het feit dat u voor een constructiebedrijf werkte,

hetgeen hier allerminst betwist wordt. Deze documenten vormen echter allerminst een bewijs van de

door u aangehaalde vervolging door de taliban, noch van de vervolging die uw collega’s ervaren zouden

hebben.”

Deze motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en terecht en worden, daar zij

door verzoeker volledig ongemoeid worden gelaten, door de Raad overgenomen.

Waar verzoeker in het derde middel nog wijst op zijn medische klachten waarvoor hij pijnmedicatie

inneemt die hem slaperig maakt en bovendien geheugenproblemen veroorzaakt en die ervoor gezorgd

heeft dat hij zich tijdens de interviews op het CGVS niet steeds even helder heeft gevoeld, wordt er op

gewezen dat uit de door hem bij het verzoekschrift gevoegde medische stukken (stukkenbundel

verzoeker, stuk 3) weliswaar blijkt dat hij op 15 juni 2017 en op 23 juni 2017 een behandeling heeft

ondergaan waarbij hem medicatie werd toegediend en dat hem ook op 31 mei 2018 pijnmedicatie werd

voorgeschreven, doch niet dat deze medicatie hem slaperig zou maken en geheugenproblemen zou

veroorzaken. Verzoeker toont hiermee dan ook niet aan dat de door hem afgelegde tegenstrijdige, vage

en ongeloofwaardige verklaringen te wijten zijn aan zijn medische situatie.

Gelet op de voorgaande vaststellingen, hecht ook de Raad geen geloof aan verzoekers verklaringen dat

hij bedreigd werd door de taliban vanwege zijn werk bij het bouwbedrijf DEMA Construction Company.
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Ten slotte zijn er geen redenen om verzoeker omwille van zijn profiel als supervisor bij het bedrijf DEMA

Construction Company an sich de vluchtelingenstatus toe te kennen. Ook de Raad ziet namelijk geen

reden waarom verzoeker louter als gevolg van deze tewerkstelling een gegronde vrees voor vervolging

dient te koesteren. Hoewel personen die voor of met buitenlanders werkten volgens UNHCR in

bepaalde gevallen een verhoogd risico lopen op vervolging, overweegt UNHCR daarbij tevens in het

rapport “UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers

from Afghanistan” van 19 april 2016 dat personen die voor de overheid werken mogelijks nood hebben

aan internationale bescherming, afhankelijk van de individuele omstandigheden van het geval. Aldus

volstaat het niet om louter deze tewerkstelling alleen in te roepen om de ingeroepen vrees te

rechtvaardigen. Vooraleer er effectief sprake is van een gegronde vrees voor vervolging, moeten er

concrete elementen aanwezig zijn waaruit blijkt dat verzoeker persoonlijk wordt of zal worden geviseerd.

Dat is in casu echter niet het geval. Verzoeker is er omwille van bovenstaande redenen immers niet in

geslaagd te overtuigen dat hij in zijn land van herkomst omwille van zijn tewerkstelling bij DEMA

Construction Company persoonlijk werd geviseerd. Bijgevolg maakt verzoeker in casu niet aannemelijk

dat hij omwille van zijn vroegere tewerkstelling bij dit bouwbedrijf nood heeft aan internationale

bescherming. Daarbij komt dat verzoeker na de beëindiging van deze tewerkstelling in mei 2015 nog tot

november 2015 in Afghanistan heeft verbleven zonder enig probleem te hebben gekend met de taliban

(adm. doss., stuk 20, verklaring DVZ, p. 10, nr. 31; adm. doss., stuk 14, gehoorverslag 9 juni 2017,

p. 18) en dat verzoeker maar een eenvoudige functie in het bedrijf had waarbij hij slechts de

verantwoordelijkheid had voor een tiental personen en geen autoriteit had om met de Amerikanen te

spreken (adm. doss., stuk 6, gehoorverslag 6 juni 2018, p. 5 en 8). Er zijn dan ook onvoldoende

aanwijzingen dat de taliban verzoeker als gevolg van zijn vroegere werkzaamheden bij het bedrijf DEMA

Construction Company zouden viseren bij terugkeer naar Afghanistan. Verzoeker toont dan ook niet in

concreto aan dat of in welke omstandigheden hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst zou

dreigen te worden gedood omwille van zijn profiel.

In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van

artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet in aanmerking

worden genomen.

2.3.4. Beoordeling van de subsidiaire beschermingsstatus

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

Vreemdelingenwet, kan worden volstaan met de vaststelling dat verzoeker op deze gronden geen

subsidiaire bescherming vraagt.

2.3.4.2. 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 asielmotieven, kan dienstig worden

verwezen naar de hoger gedane vaststellingen daarover waarbij geconcludeerd wordt dat verzoeker zijn

voorgehouden vervolgingsfeiten niet aannemelijk heeft gemaakt.

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, of een reëel risico op een ernstige bedreiging van het leven of

de persoon. Verzoeker maakte immers doorheen zijn opeenvolgende verklaringen geen gewag van

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

2.3.4.3. Wat betreft de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de

Vreemdelingenwet, oordeelt de commissaris-generaal op basis van de informatie toegevoegd aan het

administratief dossier dat er voor burgers in de hoofdstad Kabul actueel geen reëel risico bestaat op

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

In de bestreden beslissing wordt dit als volgt toegelicht:

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

Afghaanse asielzoeker ook een subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate

van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict in het land van herkomst dermate

hoog is dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het

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

aldaar een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de

vreemdelingenwet. Asielzoekers uit een groot aantal gebieden in Afghanistan krijgen de subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4 § 2 c van de Vreemdelingenwet toegekend op basis van de
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algemene toestand in hun regio; dit indien zij hun reële herkomst uit deze regio en hun achtergrond

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

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

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

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

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

op het gehele Afghaanse grondgebied gestegen is, bevestigt het rapport nog steeds het bestaan van

regionale verschillen in de veiligheidssituatie in Afghanistan. Bovendien wordt nergens in deze UNHCR

richtlijnen geadviseerd om voortgaande op een analyse van de algemene veiligheidssituatie aan elke

Afghaan een complementaire vorm van bescherming te bieden. UNHCR benadrukt daarentegen dat elk

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

houdend met het veranderlijke karakter van het conflict in Afghanistan, dienen de asielaanvragen van

Afghanen elk nauwgezet onderzocht te worden, dit in het licht van enerzijds de bewijzen aangevoerd

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

Afghanistan.

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

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

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

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

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

willekeurig geweld: (i) het aantal burgers dat het slachtoffer zijn van willekeurig geweld, waaronder

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

en (iii) het aantal personen dat omwille van het conflict ontheemd werden. UNHCR benadrukt dat het

aantal burgerslachtoffers en het aantal veiligheidsincidenten belangrijke indicatoren zijn voor het

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

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

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

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

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

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

burgers te beoordelen.

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

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

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

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

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

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

veiligheidssituatie in de stad Kabul te worden beoordeeld.

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

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

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

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

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

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

organisaties, diplomatieke compounds, en internationale en nationale veiligheidsdiensten, verschilt de

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

provincies. Het gros van het geweld dat in de hoofdstad plaatsvindt, kan toegeschreven worden aan de

AGE’s die in de stad actief zijn en er complexe aanslagen plegen. De terreuraanslagen die zij in de

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

de stad Kabul, met name gecoördineerde en complexe aanslagen die gericht zijn tegen “high profile”

doelwitten waarbij de internationale aanwezigheid en Afghaanse autoriteiten worden geviseerd. Het

geweld in de stad is voornamelijk gericht tegen Afghan National Security Forces (ANSF),

overheidsmedewerkers, en buitenlandse (diplomatieke) aanwezigheid. Hoewel veel van deze aanslagen

gebeuren zonder rekening te houden met mogelijk collateral damage onder burgers,is het duidelijk dat

Afghaanse burgers niet het voornaamste doelwit zijn van de opstandelingen in Kabul. Wel heeft IS sinds

2016 enkele grootschalige aanslagen gepleegd, waarbij de sjiitische minderheid in de stad geviseerd

werd. Willekeurige aanslagen met veel burgerdoden maar zonder aanwijsbaar doelwit komen niet voor

in de stad. Dit patroon houdt nog steeds stand. De impact van de beschreven aanslagen is verder niet

van dien aard dat het inwoners van de stad dwingt hun woonplaats te verlaten. Bovendien blijkt de stad

een toevluchtsoord te zijn voor burgers die het geweld in andere districten en provincies ontvluchten.
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Niettegenstaande er zich in de hoofdstad Kabul met enige regelmaat complexe aanslagen voordoen,

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

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

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

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

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

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

Kabul aldus geen reëel risico op ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c van de

Vreemdelingenwet. U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel zou blijken.

U laat na het bewijs te leveren dat u specifiek geraakt wordt, om redenen die te maken hebben met uw

persoonlijke omstandigheden, door een reëel risico als gevolg van het willekeurig geweld te Kabul.

Evenmin beschikt het CGVS over elementen die er op wijzen dat er in uw hoofde omstandigheden

bestaan die tot gevolg hebben dat u een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden van

willekeurig geweld.”

Deze informatie wordt genoegzaam bevestigd in het door verwerende partij bij aanvullende nota van

10 september 2018 aangebrachte COI Focus “Afghanistan Security situation in Kabul city” van

24 april 2018, de “Country Guidance: Afghanistan. Guidance note and common analysis” van EASO van

juni 2018 en het EASO Country of Origin Information Report “Afghanistan. Security Situation” van

mei 2018 (zie: rechtsplegingsdossier, stuk 7). Nu de voormelde motieven steun vinden in het

administratief dossier en het rechtsplegingsdossier, pertinent en terecht zijn en door verzoeker volledig

ongemoeid worden gelaten, worden zij door de Raad overgenomen en tot de zijne gemaakt.

2.3.4.4. Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou

lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, van de Vreemdelingenwet.

2.3.5. Ingevolge bovenstaande vaststellingen kan verzoeker niet als vluchteling worden erkend in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Verzoeker toont evenmin aan dat hij in aanmerking komt

voor de toepassing van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet met betrekking tot de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus.

2.3.6. Waar verzoeker vraagt om de bestreden beslissing te vernietigen, wijst de Raad erop dat hij

slechts de bevoegdheid heeft om de beslissing van de commissaris-generaal tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus te vernietigen om redenen

vermeld in artikel 39/2, § 1, 2°, van de Vreemdelingenwet. Zoals blijkt uit wat voorafgaat, toont

verzoeker echter niet aan dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de bestreden beslissing

die door de Raad niet kan worden hersteld, noch toont hij aan dat er essentiële elementen ontbreken die

inhouden dat de Raad niet kan komen tot een bevestiging of een hervorming zonder aanvullende

onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen. Het verzoek tot vernietiging kan derhalve niet

worden ingewilligd.

2.3.7. De middelen zijn ongegrond.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijf oktober tweeduizend achttien door:

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN


