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nr. 219 308 van 1 april 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. DE DECKER

Pr. Jos. Charlottelaan 71

9100 SINT-NIKLAAS

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 22 november 2018

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

staatlozen van 23 oktober 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 15 januari 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

18 februari 2019.

Gelet op het tegensprekelijk uitstel verleend op de terechtzitting van 18 februari 2019 waarbij de zaak

wordt uitgesteld naar de terechtzitting van 18 maart 2019.

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

Gehoord de opmerkingen van verzoeker en zijn advocaat M. KIWAKANA loco advocaat B. DE DECKER

en van attaché K. ALLYNS, die verschijnt voor de 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

8 november 2015 als niet-begeleide minderjarige België binnen zonder enig identiteitsdocument en

verzoekt op 9 december 2015 om internationale bescherming. Op 23 oktober 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.
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Deze beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaring beschikt u over de Afghaanse nationaliteit en bent u een Tadzjiek van etnische

origine en een soennitische moslim. U bent geboren in de wijk Bibi Mahro van Kabul stad in 1996. Uw

vader is afkomstig uit Moshwani, district Kalakan in de provincie Kabul, uw moeder van Bibi Mahro. U

bent tot de zesde klas naar school geweest.

Uw oudste broer M. (...) overleed enkele jaren geleden ten gevolge van een aanslepend conflict tussen

uw familie en de politicus en commandant A. G. (...). Het conflict startte echter ten tijde van uw

grootvader, toen die in zijn functie als hoofd van de verkeerspolitie G. (...) liet arresteren naar aanleiding

van een verkeersongeluk. G. (...) had daarbij iemand doodgereden. Hij was destijds geen machtige man

maar bleef een wrok tegen uw familie koesteren. Het conflict tussen G. (...) en uw familie ging voort op

uw vader, die zich een tijdje had aangesloten bij Hezb-e-Islami en daardoor ook tijdelijk in de

gevangenis was beland. G. (...) was aangesloten bij de tegenpartij Jamiat. Nadat uw vader werd

vrijgelaten, begon hij zijn opleiding bij de politieacademie en stopte alle activiteiten bij Hezb-e-Islami.

Toen G. (...) machtiger werd, nam hij uiteindelijk de gronden van uw familie in het geboortedorp van uw

vader, Mushwani, in beslag. Jullie kregen hiervan bericht van verre familieleden die die gronden

bewerkten.

Toen jullie dit vernamen ging uw oom langs vaders zijde S. W. (...), samen met uw oudste broer M. (...)

naar Kalakan. Ze wilden met de ouderlingen praten en hun vingerafdrukken bekomen ter bevestiging

dat die jullie gronden jullie eigendom waren. Diezelfde dag werden ze echter door handlangers van

G. (...) om het leven gebracht. Uw oom stierf ter plaatse, uw broer werd nog afgevoerd naar het Indira

Ghandi ziekenhuis in Kabul, waar hij uiteindelijk aan de gevolgen van diverse messteken overleed.

In de maanden na dit incident kwamen er dagelijks collega’s van uw vader patrouilleren in jullie wijk. U

stopte zelf ook met school en met uw sport. U bleef met uw familie nog enkele maanden in de wijk Bibi

Mahro wonen, waarna uw vader werd overgeplaatst naar de provincie Parwan. Jullie verbleven er twee

jaar op verschillende adressen in de hoofdstad Charikar. Er waren geen verdere problemen. Daarna

werd uw vader overgeplaatst naar het dorp G. (...)e Sharif/Arbab Samat in het district Emam Sahib van

de provincie Kunduz. Hier verbleven jullie nog zes maanden, tot de stad Kunduz in handen van de

taliban viel. Op de vierde of vijfde dag van het offerfeest in 1394 (eind september 2015) was u zelf bij

een vriend en collega van uw vader in Sherkan Bandar, Emam Sahib. Uw familie was in het dorp in

Kunduz, G. (...)e Sharif/Arbab Samat. Toen de gevechten met de taliban begonnen slaagde u er niet

meer in uw familie te contacteren. U belde uw oom in Iran, die u vervolgens hielp het land uit te

vluchten. Uw vader bleek samen met uw broer en uw zus op een feest in het politiehoofdkantoor in

Emam Sahib districtscentrum te zijn geweest. Sinds de gevechten begonnen heeft u van uw vader,

broer en zus niets meer vernomen. Uw moeder deed nog ettelijke pogingen nieuws te verkrijgen van

haar gezin, maar tot op de dag van vandaag zonder resultaat. Ze is verhuisd naar Chaharasyab,

provincie Kabul, samen met twee van uw broers. Uw zus in intussen moeten huwen.

Samen met uw vaders vriend en zijn familie vertrok u die ochtend uit Sherkhan Bandar, richting Mazar-

e-Sharif. In een bepaalde voor u onbekende regio ontmoette u een smokkelaar, en reisde u met zijn

zoon door naar Kabul. Eens in Kabul nam u de bus naar Nimruz, waar u de grens overstak naar Iran

waar een oom langs moeders zijde woont. Via Teheran zette u uw reis richting Europa verder. U kon

niet in Iran blijven omdat Afghanen naar Syrië werden gestuurd om er te vechten. Op 26 oktober 2015

deed u in België een verzoek om internationale bescherming.

U vreest bij terugkeer de oude vijand van uw familie, A. G. (...) en slachtoffer te zijn van de algemene

onveiligheid in uw land.

U legde de volgende documenten neer: uw taskara, een schoolcertificaat, het diploma van de

politieschool van uw vader, een diploma vroedkunde van uw moeder en enkele ziekenhuisdocumenten

aangaande de moord op uw broer M. (…). Uw advocaat legt op 22 januari 2018 bijkomende foto’s neer

o.a. van uw vader, uw grootvader, medische attesten en röntgenfoto’s van uw moeder die problemen

heeft met haar been.

B. Motivering
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Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Er dient te worden opgemerkt dat u er niet in bent geslaagd aannemelijk te maken bij een terugkeer

naar Afghanistan een gegronde vrees voor vervolging te koesteren wegens een van de criteria van de

Vluchtelingenconventie, of een reëel risico op ernstige schade te lopen zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming. Uw vrees voor vervolging is volgens uw verklaringen enerzijds gebaseerd op

een grondconflict met een lokale politicus en machthebber, en op uw vrees voor de taliban die Kunduz

hebben overgenomen, de regio waar u toen verbleef. Er dient te worden opgemerkt dat er verschillende

opmerkingen kunnen worden gemaakt inzake de geloofwaardigheid van uw asielmotieven.

Vooreerst haalde u de problemen met A. G. (...) aan, een Tadjiekse voormalige jihadicommandant en

politicus behorende tot Jamiat Islami, die zich situeren in de regio van herkomst van uw vader Kalakan

in de provincie Kabul. Hoewel u verschillende zaken correct kon aangeven over deze bekende figuur

A. G. (...), zoals dat hij een commandant was afkomstig uit Mir Bacha Kot district en actief was voor de

partij Jamiat, maakte u onvoldoende aannemelijk dat u persoonlijk geviseerd werd of zou worden door

deze man. U haalde aan dat het conflict met hem al dateert van de tijd van uw grootvader, dus van lang

voor uw geboorte (CGVS I p. 8). Uw grootvader was destijds hoofd van de verkeerspolitie en zou in die

hoedanigheid ervoor gezorgd hebben dat A. G. (...), die toen nog geen macht had, opgepakt en

opgesloten werd na een verkeersongeval met een dodelijk slachtoffer (CGVS I p. 8). Toen G. (...)

eindelijk machtig werd in de regio zou hij ervoor gezorgd hebben dat uw familie problemen kreeg, zaken

waar u allemaal niet van op de hoogte was tot aan de dood van uw broer en oom. Uw vader, die zelf

een tijd bij Hezb-e-Islami was maar hiermee stopte na een tijd te zijn opgesloten, kreeg uiteindelijk ook

problemen met G. (...). Deze zou immers verschillende stukken land behorende aan uw familie afgepakt

hebben.

Uw verklaringen omtrent dit (grond)conflict met G. (...), dat uiteindelijk leidde tot de diefstal van jullie

gronden en zelfs de dood van uw broer en oom, zijn op verschillende punten echter te vaag om hieraan

geloof te hechten. Vooreerst verklaart u dat u van al die zaken niet op de hoogte was en pas na de dood

van uw broer en oom werd ingelicht, wat toch opmerkelijk is gezien u eveneens beweert dat A. G. (...)

de hele familie viseerde en dat het een conflict betreft dat al meerdere jaren zou aanslepen (CGVS II

p. 4). Zo kan u wel aangeven dat de bewuste stukken grond waarrond het conflict recent draaide in uw

vaders geboortedorp in Kalakan liggen in de provincie Kabul, maar heeft u vreemd genoeg geen idee

van de totale waarde ervan en bent vaag over de oppervlakte van deze gronden (CGVS I p. 9, 19). Wie

de eigendomspapieren in bezit heeft weet u niet, u heeft dat niet gevraagd zegt u (CGVS I p. 9). De

gronden werden bewerkt door verre familie van uw grootvader, wie dat zijn weet u evenmin. Zij zouden

het nochtans geweest zijn die uw familie hadden ingelicht van de onrechtmatige inbeslagname van de

gronden. U was van dit alles niet op de hoogte zo zei u, omdat uw familie u niet had ingelicht. Op zich is

het al merkwaardig dat u als een van de oudste zonen van uw vader niet van de details omtrent dit

grondbezit en het conflict op de hoogte zou zijn, aangezien het ook uw eigen erfenis betreft die hier op

het spel stond.

U verklaarde ook dat uw oudere broer M. (...), die toen vijftien was, gedood werd samen met oom

S. W. (...) nadat ze naar Kalakan waren teruggekeerd om steun te zoeken bij de ouderlingen en het

grondconflict op te lossen (CGVS II p. 10). Opvallend is tevens dat u de dood van uw broer niet in de tijd

kan situeren (CGVS II p. 5, 11). U was nochtans ongeveer veertien jaar oud, zo stelde u, toch een

leeftijd waarop men zich al van zaken als bepaalde data bewust kan zijn, zeker gezien u ook naar

school ging en zelfs enige tijd werkzaam was als IT-er in dat instituut (CGVS I p. 11, CGVS II p. 7). U

legt een attest van een IT-opleiding neer en beweerde de laatste dagen van deze opleiding niet meer te

zijn gegaan aangezien uw broer gedood was en het onveilig was (CGVS II p. 7). Gebaseerd op het

voorgelegde opleidingsattest van de cursus die afliep eind maart 2012, zou uw broer dus voordien al

gedood zijn. Ondanks de verwijzing naar de datum van het einde van deze cursus op het voorgelegde

attest slaagde u er nog niet in een concretere tijdssituering te geven voor de moord op uw broer en oom

(CGVS II p. 11). Geconfronteerd met de vaststelling dat de datum van zijn overlijden vermeld staat op

een document van het ziekenhuis dat u zelf voorlegt, bevestigt u dit zelf. U stelt nogmaals dat uw broer
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stierf voor u gestopt was met de IT-opleiding (CGVS II p. 11). U voegt er nog aan toe dat jullie de

ceremonie van veertig dagen van zijn dood hielden en dan erna naar de provincie Parwan verhuisd zijn

waar jullie ongeveer twee jaar woonden. Uw diploma kreeg u dan pas na verhuis naar Parwan, omdat u

in die periode eenmalig met uw vader terugkeerde naar Kabul voor het examen (CGVS II p. 7). Echter

blijkt de datum van uw broers overlijden vermeld op het document van het ziekenhuis niet overeen te

stemmen met uw verklaringen: volgens het document overleed uw broer op 4/09/1391, omgezet naar de

westerse kalender 24 november 2012, dus zo’n acht maanden nadat uw cursus blijkbaar al was

afgelopen. Immers verliep de cursus in maart 2012 volgens het attest. Hiermee geconfronteerd herhaalt

u enkel dat u in de cursus zat toen hij stierf en kan u alleen aangeven dat ze misschien een fout

maakten op dat attest (CGVS II p. 12). Dit kan maar moeilijk aanvaard worden.

Ook blijkt u niet te weten wat uw ouders precies ondernamen in de periode na de moord op uw broer en

oom om dit te laten onderzoeken en om hun gronden terug te krijgen, opmerkelijk voor iemand wiens

vader zelf bij de politie zou werken. U haalde aan dat ze via officiële instanties probeerden hun bezit

terug te krijgen, dat ze naar verschillende kantoren of organisaties gingen, maar concreet kan u niet

aangeven waar of bij wie dat was (CGVS I p. 10, CGVS II p. 9). U diende in die periode op uw broers en

zussen te passen in afwezigheid van uw ouders, zo legt u uit. U weet dat uw ouders een dik dossier

hadden, echter kan u van deze zaken geen enkel begin van bewijs aanbrengen. Nochtans hebt u sinds

enkele maanden weer contact met uw moeder en slaagde u er wel in andere documenten aan te

brengen ter staving van uw asielrelaas. De vraag rijst dan ook waarom u van dit (grond)conflict met

commandant G. (...) geen stukken aanbrengt gezien deze blijkbaar wel zouden bestaan. U geeft als

uitleg dat uw moeder ziek is, dat u niet met haar wil discussiëren (CGVS II p. 9). Echter is dit

onvoldoende als excuus: uw moeder is op de hoogte van uw verzoek om internationale bescherming.

Men kan dan ook verwachten dat ze alles in het werk zou willen stellen om uw kansen op het verkrijgen

van een beschermingsstatus te verhogen, door eventueel bewijsstukken aan te leveren voor de

problemen waarvoor u op de vlucht bent. Dat dit niet gebeurd is zet de geloofwaardigheid van deze

problemen op de helling. U weet ook niet of uw vader nog bedreigd werd na de dood van uw broer en

oom, ondanks dat u bevestigt dat uw vader zich nog onveilig voelde (CGVS I p. 16). Jullie zouden ook

nog enkele weken in Bibi Mahro gewoond hebben, maar andere feiten deden zich in die periode niet

voor.

Hoewel uit informatie inderdaad blijkt dat er geruchten de ronde doen over de betrokkenheid van G. (...)

bij drugssmokkel en land grabbing, hebt u niet aannemelijk gemaakt dat u of uw familieleden hier het

slachtoffer van werden. U zou hierdoor schrik hebben om naar Afghanistan terug te keren, echter blijkt u

zelf nooit persoonlijk benaderd of bedreigd te zijn door G. (...) (CGVS I p. 18). Zo er toch nog geloof kan

worden gehecht aan het conflict tussen uw familie en G. (...), quod non, dan dient te worden vermeld dat

aan deze problemen een einde lijkt te zijn gekomen toen uw familie naar Parwan zou zijn verhuisd.

Immers verklaarde u dat jullie daar een tweetal jaar hebben gewoond zonder verdere problemen (CGVS

II p. 12). U stelt wel dat u vermoedt dat de overplaatsing van uw vader naar deze provincie geregeld zou

zijn door G. (...), maar dit blijkt louter een vermoeden te zijn van uw kant en is niet gebaseerd op

concrete aanwijzingen. U verklaart ook niet te weten of er nog problemen waren na verhuisd te zijn naar

Parwan: u denkt dat uw ouders hier mogelijk enkel onderling over spraken. Het is echter opmerkelijk dat

u niet zou ingelicht zijn over eventuele verdere bedreigingen, zeker gezien de eerdere moord op uw

broer en oom (CGVS II p. 7). Dat u nog verder geviseerd zou worden door A. G. (...) maakt u evenmin

aannemelijk, u stelt dat uw moeder ondergedoken leeft in Chahar Asyab, maar hebt geen weet van

concrete problemen voor haar en uw broers en zus die gelinkt zijn aan A. G. (...) (CGVS I p. 18). U

houdt het bij vermoedens en vage verklaringen, namelijk dat die vete al van lang geleden dateert en dat

de hele familie in gevaar is.

Aldus maakte u niet aannemelijk een gegronde vrees te hoeven koesteren voor A. G. (...) wegens een

conflict dat al jaren met uw familie zou aanslepen en dat uw broer en een oom door hem vermoord

werden.

Uiteindelijk zou uw vader met het gezin naar Imam Sahib in Kunduz verhuisd zijn, dit wegens

beroepsredenen. Jullie zouden er een zestal maanden gewoond hebben, maar u bent uiteindelijk

wegens de gevechten met de taliban op de loop gegaan en bent Afghanistan ontvlucht. Verschillende

elementen zetten ook de geloofwaardigheid van deze problemen op de helling.

Vooreerst dient te worden vermeld dat u het profiel van uw vader als politieagent niet voldoende

aannemelijk hebt gemaakt. U blijkt immers op diverse punten zeer vaag in uw verklaringen hierover. Zo

zegt u dat uw vader zich bezig hield met criminele zaken, dat hij voor een aantal politiekantoren werkte
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en zelfs hoofd van de dienst criminele zaken werd, maar weet u niet wat zijn rang was (CGVS I p. 15). U

stelt dat hij ondervragingen moest doen, verder heeft u geen idee wat zijn functies waren. U zou uw

vader maar een paar keer gezien hebben in uniform, hij droeg meestal burgerkledij, toch kan men

verwachten dat u wel zijn rang zal gekend hebben, zeker indien hij een leidinggevende functie zou

gehad hebben. U weet ook dat hij geen bodyguards had, maar wel een chauffeur maar een naam kent u

niet, het zouden verschillende mensen geweest zijn (CGVS I p. 15). Uw vader werd na jullie verblijf

overgeplaatst naar Kunduz, waar hij aan de slag ging in Imam Sahib district (CGVS II p. 13). U brengt

ook geen begin van bewijs aan dat uw vader recent bij de politie werkte in Kunduz.

Er bestaan ook twijfels aan de geloofwaardigheid van uw verblijf in die periode in Imam Sahib. U blijkt

immers vage verklaringen af te leggen over de lokale situatie in deze periode. U verklaart gevlucht te

zijn tijdens het offerfeest van 1384, wat dus omgerekend eind september 2015 moet zijn. U zou de zes

maanden voordien gewoond hebben in Imam Sahib district van de provincie Kunduz. U bent echter niet

op de hoogte van belangrijke incidenten die zich in die periode hebben voorgedaan. U verwijst wel naar

een aanval op het huis van de burgermeester, maar dan blijkt dat die in het verleden gebeurd was en

dat u daarvan had gehoord van vrienden (CGVS II p. 14). U concreet gevraagd of u op de hoogte bent

van een aanval van de taliban waarbij ze bijna het districtscentrum van Imam Sahib overnamen, ontwijkt

u de vraag en verwijst u uiteindelijk naar de verovering van Kunduz stad door de taliban eind september

2015 (CGVS I p. 22, CGVS II p. 14). U hebt geen weet van grote incidenten zegt u (CGVS II p. 14).

Nochtans blijkt uit objectieve informatie dat er voor de val van de stad Kunduz in Imam Sahib al

regelmatig gevechten waren geweest, onder meer in april 2015 waarbij de taliban verschillende

veiligheidsposten in het districtscentrum aanvielen. Gevechten met de taliban kort voordien leidden ook

tot de vlucht van verschillende inwoners naar buurdistricten (zie informatie toegevoegd aan het

administratieve dossier). Men kan dus allerminst stellen dat het district veilig was, zoals u integendeel

beweerde (CGVS I p. 20). U geeft aan dat u altijd thuis was, u ging maar af en toe voetballen met

vrienden of naar de moskee (CGVS II p. 14). Echter kan wel verwacht worden dat u als zoon van een

politieagent die in die periode in Imam Sahib diende beter op de hoogte zal zijn van de

veiligheidssituatie. Dat u dit niet weet zet de geloofwaardigheid van uw verklaringen op de helling.

De dag van uw vertrek uit Afghanistan was u bij een vriend van uw vader in Sherkhan Bandar om het

offerfeest voor te bereiden toen de gevechten begonnen (CGVS II p. 12). Uw vader bleek met een broer

en zus op een feest te zijn op het politiehoofdkwartier in Imam Sahib, en u kon hen niet meer bereiken

na het begin van de gevechten. Diezelfde nacht stuurde de vriend van uw vader u en zijn zoon naar Iran

waar uw oom al verbleef, terwijl ze zelf ook naar een andere regio vluchtten. Van uw vader, broer en zus

is echter geen spoor meer. Uw moeder bereikte uiteindelijk Chaharasyab, met de hulp van uw oom in

Iran. U bent echter vaag over uw vlucht uit Sherkhan Bandar bij de talibanaanval op de stad Kunduz

(CGVS II p. 15). U zou met de familie van uw vaders vriend op de vlucht zijn gegaan, nadat uw oom in

Iran met deze vriend van uw vader had gesproken. Jullie zouden met de auto vertrokken zijn richting

Mazar, maar de route die jullie volgden kent u niet (CGVS I p. 12). U kan niet zeggen of jullie richting

Kunduz stad reden of door de stad moesten of niet. U geeft aan dat u niet lang in Kunduz woonde en

dat het donker was. Ergens buiten Kunduz ontmoetten jullie de smokkelaar, waar weet u niet. Van de

route kent u verder geen plaatsnamen, u weet alleen dat jullie bergen, woestijnen en rivieren

passeerden.

Ook is het vreemd dat u maar zo weinig kan vertellen over wat met uw vader, broer en zus zou gebeurd

zijn. U geeft enkel aan dat ze verdwenen zijn in Kunduz (CGVS I p. 6). Gevraagd hoe het komt dat ze

spoorloos zijn geeft u aan dat er hevige gevechten waren en dat u niet weet hoe uw familieleden elkaar

zijn kwijtgeraakt. Gevraagd of u dit aan uw moeder vroeg, aangezien zij nog in Afghanistan verblijft stelt

u dit gevraagd te hebben maar dat ze het ook niet weet. U weet wel dat uw moeder uw vader is gaan

zoeken, zo zou ze ook naar Bibi Mahro in Kabul teruggekeerd zijn en liet ze haar telefoonnummer

achter bij familie daar (CGVS I p. 13). U stelt dat ze ook de collega’s van uw vader contacteerde, en dat

ze evenmin iets weten, maar ondanks dat Kunduz nadien weer in handen van de autoriteiten is er geen

nieuws over wat er gebeurd is tijdens dat feest met uw familieleden. Dit alles is dermate vaag dat er

geen geloof aan kan gehecht worden.

Uw vage verklaringen hebben als gevolg dat er geen geloof kan worden gehecht aan de feiten die ten

grondslag zouden liggen voor uw vrees voor vervolging bij terugkeer naar Afghanistan. Evenmin komt u

om die reden in aanmerking voor de toekenning van de subsidiaire bescherming volgens artikel 48/4,

§2, a en b.
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Wat betreft uw aanvraag tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus op basis van artikel

48/4, §2, c dient het volgende te worden opgemerkt: 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 en de EASO Country Guidance note:

Afghanistan van mei 2018 in rekening genomen.

Nergens in voornoemde UNHCR richtlijnen wordt 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 verzoeker en anderzijds actuele en betrouwbare

informatie over de situatie in Afghanistan.

UNHCR wijst er op dat verzoekers 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 voormelde EASO Guidance Note wordt, in navolging van de rechtspraak van het Hof van Justitie,

benadrukt dat het bestaan van een gewapend conflict niet volstaat om de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen, maar dat er minstens sprake moet te zijn van willekeurig geweld. In

de EASO Guidance Note wordt er op gewezen dat de schaal van het willekeurig geweld in Afghanistan

verschilt van regio tot regio en dat bij de beoordeling van de veiligheidssituatie per provincie rekening

moet gehouden worden met volgende elementen: (i) de aanwezigheid van actoren van geweld; (ii) de

aard van de gebruikte methodes en tactieken; (iii) de frequentie van de veiligheidsincidenten; (iv) de

mate waarin het geweld geografisch verspreid is binnen een provincie; (v) het aantal burgerslachtoffers;

en (vi) de mate waarin burgers ingevolge het gewapend conflict de provincie ontvluchten.

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.

Zowel uit de UNHCR Guidelines, als uit de EASO Guidance Note komt duidelijk naar voren dat het

geweldsniveau, de schaal van het willekeurig geweld, en de impact van het conflict in Afghanistan

regionaal erg verschillend is. Deze sterke regionale verschillen typeren het conflict in Afghanistan. Uit de

beschikbare informatie blijkt dat er slechts een beperkt aantal provincies te kampen heeft met een

voortdurende en open strijd tussen AGE’s en de Afghaanse veiligheidsdiensten, of tussen AGE’s

onderling. De situaties in deze provincies worden vaak gekenmerkt door aanhoudend en wijd verspreid

geweld dat veelal de vorm aanneemt van ground engagements, luchtbombardementen, IED’s, etc. In

deze provincies vallen veel burgerslachtoffers te betreuren, en het geweld dwingt burgers om hun

woonplaats te ontvluchten. De mate van willekeurig geweld in de provincies waar zich een voortdurende

open strijd afspeelt, is dermate hoog dat er slechts minimale individuele elementen vereist zijn om aan

te tonen dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar de

betrokken provincie aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon in

de zin van de artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet. In andere Afghaanse provincies vinden

weliswaar met enige regelmaat incidenten plaats, maar kan er geen gewag gemaakt worden van een

situatie van ‘open combat’ of hevige en voortdurende of onderbroken gevechten. De omvang en de

intensiteit van het geweld zijn er beduidend lager dan in de provincies waar openlijk gevochten wordt.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat er wat deze provincies betreft niet kan gesteld worden dat de

mate van willekeurig geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen

dat elke burger die terugkeert naar het betrokken gebied aldaar een reëel risico loopt op een ernstige
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bedreiging van zijn leven of persoon. De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend

indien een verzoeker aannemelijk maakt dat er in zijn hoofde persoonlijke omstandigheden bestaan die

het reëel risico om het slachtoffer te worden van willekeurig geweld verhogen (HvJ, 17 februari 2009

(GK), Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, nr. C-465/07, § 28). Tot slot zijn er nog een beperkt aantal

provincies waar het niveau van willekeurig geweld dermate laag is dat in het algemeen kan gesteld

worden dat er geen reëel risico bestaat voor burgers om persoonlijk getroffen te worden door het

willekeurig geweld dat plaatsvindt in de provincie.

Inzake de veiligheidssituatie wordt voorts vastgesteld dat de situatie in de steden, vooral in de

provinciehoofdplaatsen, sterk verschilt van deze op het platteland. De meerderheid van de steden staan

immers onder controle van de Afghaanse overheid, die de infiltratie van insurgents in de steden tracht te

voorkomen door in te zetten op een verhoogde aanwezigheid van militaire en politionele diensten. In het

algemeen worden Afghaanse steden dan ook relatief veiliger geacht dan rurale gebieden. Dat is ook de

reden waarom vooral stedelijke gebieden een toevluchtsoord vormen voor burgers die het geweld in de

rurale gebieden wensen te ontvluchten.

Het gros van het geweld dat in de grootsteden plaatsvindt kan toegeschreven worden aan AGE’s die in

deze stedelijke gebieden actief zijn, en die met hun acties voornamelijk leden van de Afghaanse

veiligheidsdiensten, overheidsmedewerkers, en buitenlandse (diplomatieke) aanwezigheid viseren. Het

geweld dat in de grootsteden er plaatsvindt is dan ook doorgaans doelgericht van aard en neemt er in

hoofdzaak de vorm aan vaan aanvallen op ‘high profile’ doelwitten, doelgerichte moorden en

ontvoeringen. Met ‘high profile’ doelwitten worden overheidsgebouwen, overheidsmedewerkers,

gebouwen en leden van de Afghaanse veiligheidsdiensten, alsook plaatsen met een internationale

diplomatieke, militaire, humanitaire, supranationale of andere aanwezigheid bedoeld. Omwille de aard

van de doelwitten die geviseerd worden, is het gros van de aanslagen die in de steden plaatsvindt op

bepaalde plaatsen in een stad geconcentreerd. Hoewel veel van deze doelgerichte aanslagen gebeuren

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

Afghaanse burgers niet het voornaamste doelwit zijn van de opstandelingen.

Om het geheel van bovenstaande 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 en de COI Focus Afghanistan:

Security situation in Kabul city van 24 april 2018) 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.

Niettegenstaande het geweld in Kabul stad slachtoffers opeist, dienen ook andere objectieve elementen

meegenomen te worden bij de beoordeling van de veiligheidssituatie in de stad teneinde te kunnen

vaststellen of er actueel al dan niet zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger

die terugkeert naar Kabul stad aldaar louter door zijn aanwezigheid een reëel risico loopt op een

ernstige bedreiging in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. Zulke elementen zijn het

aantal conflict gerelateerde incidenten, de intensiteit van deze incidenten, de doelwitten die de partijen

in het conflict beogen, de aard van het gebruikte geweld, de mate waarin burgers het slachtoffer zijn van

doelgericht dan wel willekeurig geweld, de oppervlakte van het gebied dat getroffen wordt door

willekeurig geweld, het aantal slachtoffers in verhouding met het totale bevolkingsaantal in het betrokken

gebied, de impact van dit geweld op het leven van de burgers, en de mate waarin dit geweld burgers

dwingt om de stad Kabul te verlaten.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de stad Kabul ruw geschat 3,5 à 5 miljoen inwoners heeft en dat

er voor het jaar 2017 in de stad 1612 burgerslachtoffers vielen ingevolge zelfmoord- en complexe

aanslagen. 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
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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

gewone Afghaanse burgers niet het voornaamste doelwit zijn van de opstandelingen in Kabul.

Daarnaast heeft IS sinds 2016 enkele grootschalige aanslagen gepleegd, waarbij moskeeën en

evenementen van de sjiitische gemeenschap geviseerd werden. Verder worden ook religieuze en tribale

leiders die samenwerken met de overheid, moskeeën, leden van de clerus, alsook journalisten en

mensenrechtenactivisten geviseerd.

Omwille de aard van de doelwitten die geviseerd worden, is het gros van de aanslagen op bepaalde

plaatsen in de stad Kabul geconcentreerd. Verder blijkt dat willekeurige aanslagen met veel

burgerdoden maar zonder aanwijsbaar doelwit niet voorkomen in de stad, ook tijdens piek van

aanslagen in januari 2018. 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 dat de mate van willekeurig geweld in Kabul stad niet dermate hoog is dat er

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat elke burger die terugkeert naar Kabul stad

aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon in de zin van de artikel

48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet. U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel zou blijken.

Aldus rijst de vraag of u persoonlijke omstandigheden kan inroepen die de ernst van de bedreiging die

voortvloeit uit het willekeurig geweld in de stad Kabul in uw hoofde dermate verhogen dat er moet

aangenomen dat u bij een terugkeer naar Kabul stad een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging

van uw leven of persoon. 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 erop wijzen dat er in uw

hoofde omstandigheden bestaan die ertoe leiden dat u een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te

worden van willekeurig geweld.

De documenten die werden voorgelegd zijn niet van die aard dat ze de appreciatie van het CGVS

inzake uw verzoek om internationale bescherming in positieve zin kunnen ombuigen. Over het

algemeen dient te worden gesteld dat documenten slechts ondersteunende bewijswaarde hebben voor

zover zij gepaard gaan met geloofwaardige verklaringen wat in casu niet het geval is. Uw taskara kan

hoogstens uw identiteit bewijzen, iets wat niet ter discussie staat. Het diploma van uw vader van de

politieacademie is hoogstens een bewijs dat uw vader dergelijke opleiding volgde, maar toont niet aan

dat hij effectief werkzaam was bij de Afghaanse nationale politie tot aan uw vertrek uit het land. Het

document dateert immers al van 25/05/1367 (16/08/1988). Evenmin is het een bewijs van jullie

problemen in Afghanistan. Het attest van uw moeders opleiding tot vroedvrouw toont mogelijk aan dat

ze deze opleiding kreeg, maar voegt verder niets toe aan uw asielrelaas. De röntgenfoto’s en medische

attesten zijn enkel een mogelijk bewijs van haar medische klachten. De ziekenhuisdocumenten

betreffende uw broers dood vermelden inderdaad dat betreffende persoon steekwonden had en

overleden is. Hierbij verwijst het CGVS nogmaals naar bovenstaande tegenstelling met uw eigen

verklaringen. Bovendien zijn deze documenten geen voldoende bewijs van de omstandigheden waarin

deze persoon deze steekwonden opliep, aangenomen dat het over uw broer gaat. Andere documenten

die zijn moord en die op uw oom moeten aantonen legt u niet voor. De foto’s van uw familieleden zijn

evenmin voldoende bewijs van uw verklaringen. Immers kan aan privé-foto’s evenmin enige

bewijswaarde worden toegekend daar deze door mogelijke enscenering van locatie en omstandigheden

geen garantie bieden over de authenticiteit van wat is afgebeeld. Tot slot dient te worden vermeld dat de

bewijswaarde van documenten uit Afghanistan gering is gezien veel valse Afghaanse (identiteits-)

documenten niet van authentieke te onderscheiden zijn, zelfs niet door gedegen experts. Documenten

kunnen makkelijk op niet-reguliere wijze worden verkregen, zowel in als buiten Afghanistan. Dit blijkt uit

objectieve informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie werd toegevoegd aan het

administratieve dossier.
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C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Het verzoekschrift

In een enig middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de artikelen 48/2,

48/3 en 48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet), van artikel 3 van het

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden,

ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM) en

van het zorgvuldigheidsbeginsel.

Na een theoretische uiteenzetting van de door hem geschonden geachte bepalingen en beginselen laat

verzoeker het volgende gelden:

“Verzoeker betwist ten stelligste dat er opmerkingen kunnen worden gemaakt betreffende de

geloofwaardigheid van zijn asielrelaas.

Het kan niet worden betwist dat verzoeker geloofwaardige verklaringen aflegt nopens de figuur van dhr.

A. G. (...) en zijn betrokkenheid bij de moord op de broer en oom van verzoeker.

Verzoeker legt alvast bijkomende stukken neer waarbij de persoon van dhr. A. G. (...) bijkomend wordt

gestaafd.

Hieruit blijkt ontegensprekelijk dat dhr. A. G. (...) als een gevaarlijke krijgsheer kan worden beschouwd

met banden met de Mudjahedin en illegale militaire groepen.

Verzoeker benadrukt dat dhr. A. G. (...) op heden ook een rijke krijgsheer is die zijn eigen vermogen

onmogelijk op een eerlijke manier kan hebben verdient:

- Zie bijvoorbeeld (stuk 7 pagina 8, stuk 8 p 2)

Verzoeker verwijst naar de stukken die hij neerlegt waaruit blijkt dat dhr. A. G. (...) tevens wordt verdacht

van drugssmokkel, landgrabbing, ontvoering, omkoping, etc.

Niet toevallig liggen de gronden van verzoeker n Kalakan, een plaats die belangrijk is voor een

smokkelroute voor drugs én die tevens vruchtbare grond bezit. De verklaring van verzoeker dat hun

gronden daar werden afgepakt én werden bewerkt door verre familie is dus volledig in overeenstemming

met de overgemaakte COI. (stuk )

Uit dezelfde COI blijkt eveneens dat A. G. (...) intensief heeft gewerkt voor het Disarmament

Demobilization en Reintegration plan in Kalakan:

"the DDR i programme focused intensely on Kalakan which was subject tot wo disarmament

programmes, from where A. G. (...) of the 8th division was from."

Niet toevallig zijn de beweringen over land grabbing ook te situeren binnen dezelfde regio:

"the controversial appointment of Guzar was condemned by Human Rights groups who believe he is

linked to land theft and extortion in his home district. Given that the capital city attracts the activities of a

very broad range ofpolitical parties this section focuses primarily on the parties which have support in

rural Kabul, which may also be reflected in Kabul city. "CPAU Conflict analysis: Farza and Kalakan

districts, Kabul Province March 2009 8 on the Shomali plain (Walsh 2006).

De verklaringen die verzoeker aflegt zijn dus helemaal niet vaag maar worden volledig gesteund door

COI.
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Ook andere, niet formeel betwiste verklaringen die door verzoeker werden afgelegd over de concrete

omstandigheden ter plaatse blijken te klopen:

- over de politieke partij van zijn grootvader en de politieke partij van dhr. A. G. (...) zie bijvoorbeeld

stuk 5 waaruit blijkt dat dit de meest actieve Politieke partijen zijn in Kalakan

- De gronden in Kalakan werden bewerkt volgens verzoeker, Kalakan blijkt een vruchtbaar gebied te zijn

voor allerhande landbouw

- Verzoeker legde ook concrete verklaringen af over de herkomst van dhr. A. G. (...) die ook duidelijk

blijken uit de COI

De tegenstrijdigheden waarop het CGVS zich baseert worden dan ook betwist en doen geen afbreuk

aan zijn verklaringen

Een inbreuk op de materiële en formele motiveringsplicht is dan ook bewezen.

Verzoeker zal hierover nog bijkomende documenten en argumenten overleggen en deze verder

uiteenzetten in een aanvullende nota.

Ondergeschikt is er minstens bijkomend onderzoek noodzakelijk dat niet voor de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen kan worden gevoerd.

Verzoeker zet zich actief in om de verdere bewijsvoering mee te organiseren maar wijst er op dat er

steeds een bewijslastverdeling betstaat tussen de asielzoeker en het CGVS.

Zo werd er zeer weinig onderzoek gedaan naar de verklaringen van verzoeker aangaande zijn

grootvader die toch ook een functie had binnen de Afghaanse politie.

Daarnaast blijkt ook uit de documenten die verzoeker voorlegt dat hij uit een familie komt die een

bepaalde welstand genoot.

Ook hier kon er bijkomend onderzoek door het CGVS zijn uitgevoerd.”

Ondergeschikt voert verzoeker nog aan dat de commissaris-generaal de materiële en de formele

motiveringsplicht, evenals de artikelen 48/4 en 62 van de Vreemdelingenwet en artikel 3 van het EVRM

schendt, gezien er in zijn hoofde wel degelijk zwaarwegende gronden bestaan die wijzen op een

ernstige bedreiging in de zin van artikel 48/4, 2 §, c), van de Vreemdelingenwet. Verzoeker meent dat

de commissaris-generaal een ongenuanceerde en een verkeerde analyse maakte van de

veiligheidssituatie op grond van de voorliggende COI's en objectieve verslagen en houdt zich het recht

voor om zijn standpunten verder in een bijkomende nota verder uiteen te zetten. Hij stelt in aanmerking

te komen voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.2. Stukken

2.2.1. Als bijlage aan het verzoekschrift worden verschillende internationale rapporten en persberichten

over de veiligheidssituatie in Afghanistan, de provincie Kabul en de districten Farza, Kalakan en Guldara

(stukken 4-8) en een biografie van de politicus en commandant waarmee verzoekers familie in conflict

zou liggen (stuk 9) als nieuwe stavingstukken gevoegd.

2.2.2. Op 8 februari 2019 brengt verwerende partij overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid, van de

Vreemdelingenwet aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) een aanvullende

nota bij met referenties naar het rapport “UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the international

protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van UNHCR van 30 augustus 2018 en de

“Country Guidance: Afghanistan. Guidance note and common analysis” van EASO van juni 2018, p. 1,

71-77, 83-84 en 98-110.

2.2.3. Ter terechtzitting legt verzoeker overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid, van de

Vreemdelingenwet een aanvullende nota met een beëdigde vertaling van een door zijn moeder in het

district Kalakan ingediende klacht (stuk 10) en een mail van het geraadpleegde vertaalbureau (stuk 11)

neer.
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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).

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;
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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.”

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

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.

2.3.3. Ontvankelijkheid van het middel

2.3.3.1. Luidens artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4°, van de Vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op

straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van

het beroep worden ingeroepen”. Onder “middel” wordt begrepen een voldoende duidelijke omschrijving

van de door de bestreden beslissing overtreden rechtsregel of rechtsprincipe en van de wijze waarop

die rechtsregel of dat rechtsprincipe door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS

22 januari 2010, nr. 199.798). Te dezen geeft verzoeker niet de minste toelichting over de wijze waarop

hij artikel 48/2 van de Vreemdelingenwet, dat overigens op louter algemene wijze bepaalt welke

vreemdelingen als vluchteling dan wel als persoon die in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming

kunnen worden erkend, geschonden acht.

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

worden vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal in deze beperkt is tot het

onderzoek naar de nood aan internationale bescherming in de zin van de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet.

2.3.3.3. Het enig middel is, wat het voorgaande betreft, niet-ontvankelijk.

2.3.4. De motieven van de bestreden beslissing

De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet, heeft

tot doel de burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de

redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er

aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de

genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze.

Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn

aan het gewicht van de genomen beslissing.

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de

beslissing is genomen. In casu wordt in de motieven van de bestreden beslissing verwezen naar de

toepasselijke rechtsregels, namelijk de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Tevens bevat

de beslissing een motivering in feite, met name dat aan verzoeker de vluchtelingenstatus en de

subsidiaire beschermingsstatus worden geweigerd omdat (A) hij niet aannemelijk maakte een gegronde

vrees te hoeven koesteren voor A. G. wegens een conflict met zijn familie dat al jaren zou aanslepen en

dat zijn broer en een oom door hem vermoord werden, nu (i) hij onvoldoende aannemelijk maakte dat hij

persoonlijk geviseerd werd of zou worden door deze man, (ii) zijn verklaringen omtrent dit (grond)conflict

met A. G., dat uiteindelijk leidde tot de diefstal van hun gronden en zelfs de dood van zijn broer en oom,

op verschillende punten te vaag zijn om hieraan geloof te hechten, (iii) het opvallend is dat hij de dood

van zijn broer niet in de tijd kan situeren, (iv) hij niet blijkt te weten wat zijn ouders precies ondernamen
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in de periode na de moord op zijn broer en oom om dit te laten onderzoeken en om hun gronden terug

te krijgen, wat opmerkelijk is voor iemand wiens vader zelf bij de politie zou werken en (v) hij zelf nooit

persoonlijk benaderd of bedreigd blijkt te zijn door A. G. en, zo er toch nog geloof kan worden gehecht

aan het conflict tussen zijn familie en A. G., quod non, aan deze problemen een einde lijkt te zijn

gekomen toen zijn familie naar Parwan zou zijn verhuisd, en omdat (B) er geen geloof kan worden

gehecht aan verzoekers verklaringen dat zijn vader met het gezin wegens beroepsredenen naar Imam

Sahib in Kunduz verhuisd zou zijn, waar zij een zestal maanden gewoond zouden hebben en verzoeker

uiteindelijk wegens de gevechten met de taliban op de loop is gegaan en Afghanistan is ontvlucht, nu (i)

hij het profiel van zijn vader als politieagent niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt, (ii) hij vage

verklaringen blijkt af te leggen over de lokale situatie in deze periode, (iii) hij vaag is over zijn vlucht uit

Sherkhan Bandar bij de talibanaanval op de stad Kunduz en (iv) het vreemd is dat hij maar zo weinig

kan vertellen over wat met zijn vader, broer en zus zou gebeurd zijn, en omdat (C) de mate van

willekeurig geweld in de stad Kabul niet dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan

te nemen dat elke burger die naar daar terugkeert aldaar een reëel risico loopt op een ernstige

bedreiging van zijn leven of persoon in de zin van de artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet.

Deze motieven worden in de bestreden beslissing omstandig toegelicht.

Aldus kunnen de motieven die de bestreden beslissing onderbouwen op eenvoudige wijze in die

beslissing worden gelezen zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en hierdoor tevens heeft

kunnen nagaan of het zin heeft hiertegen de beroepsmogelijkheden aan te wenden waarover hij in

rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht, zoals

voorgeschreven in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet, voldaan. Verzoeker maakt

niet duidelijk op welk punt deze formele motivering hem niet in staat zou stellen te begrijpen op grond

van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat niet

voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht.

Het middel kan in deze mate niet worden aangenomen.

2.3.5. Beoordeling van de vluchtelingenstatus

Hierboven is reeds gebleken dat de commissaris-generaal het door verzoeker ingediende verzoek om

internationale bescherming op individuele wijze heeft onderzocht en omstandig en duidelijk de motieven

heeft uiteengezet waarop hij zijn beslissing baseert. Te dezen onderneemt verzoeker in voorliggend

verzoekschrift geen ernstige poging om de motieven van de bestreden beslissing te weerleggen of te

ontkrachten. Het komt nochtans aan verzoeker toe om deze motieven aan de hand van concrete

elementen en argumenten in een ander daglicht te plaatsen. Verzoeker blijft daartoe echter in gebreke.

Waar verzoeker stelt dat niet kan worden betwist dat hij geloofwaardige verklaringen heeft afgelegd over

de figuur van A. G. en diens betrokkenheid bij de moord op zijn broer en oom, gaat hij duidelijk voorbij

aan de verschillende gedetailleerde motieven in de bestreden beslissing, waarbij onder meer wordt

gesteld dat hij onvoldoende aannemelijk maakte dat hij persoonlijk geviseerd werd of zou worden door

deze man en zelfs dat, zo er al geloof kan worden gehecht aan het conflict tussen verzoekers familie en

A. G., quod non, aan deze problemen een einde lijkt te zijn gekomen toen verzoekers familie naar

Parwan zou zijn verhuisd. De biografie van de persoon A. G. die verzoeker bij het verzoekschrift voegt

(stukkenbundel verzoeker, stuk 9), doet geen afbreuk aan de concrete motieven van de bestreden

beslissing. Hieruit blijkt immers niet dat verzoekers familie een grondconflict heeft met deze persoon,

laat staan dat verzoeker en zijn familie actueel met deze man nog problemen zouden hebben na de

verhuis van zijn familie naar Parwan. Uit de loutere omstandigheid dat deze politicus en commandant

volgens informatie die wordt gevoegd bij het verzoekschrift een rijke krijgsheer zou zijn die zijn eigen

vermogen onmogelijk op een eerlijke manier kan hebben verdient en verdacht wordt van drugssmokkel,

landgrabbing, ontvoering, omkoping, etc. (stukkenbundel verzoeker, stukken 7 en 8), blijkt evenmin dat

verzoekers familie een grondconflict heeft met deze persoon of dat verzoeker en zijn familie na de

verhuis van zijn familie naar Parwan actueel nog problemen met deze man zouden hebben. Evenmin

kan dit blijken uit het loutere gegeven dat volgens informatie die verzoeker bij het verzoekschrift voegt

Kalakan, de plaats waar verzoekers gronden zich zouden bevinden, vruchtbare grond bezit en belangrijk

zou zijn voor een smokkelroute voor drugs (stukkenbundel verzoeker, stuk 4). In de bestreden

beslissing wordt er trouwens terecht op gewezen dat verzoeker van tal van details over het grondbezit

van zijn familie en het conflict niet op de hoogte is en dat dit merkwaardig is nu hij een van de oudste

zonen van zijn vader is en zijn eigen erfenis dus op het spel stond. Door louter te wijzen op dergelijke

algemene informatie weerlegt noch ontkracht verzoeker de motieven van de bestreden beslissing.
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Dat verzoeker correcte verklaringen zou hebben afgelegd over de politieke partijen van zijn grootvader

en van A. G. en over de herkomst van A. G. doet aan de conclusie in de bestreden beslissing dat hij niet

aannemelijk heeft gemaakt een gegronde vrees te hoeven koesteren voor A. G. wegens een conflict dat

al jaren met zijn familie zou aanslepen en dat zijn broer en een oom door hem vermoord werden geen

afbreuk. Ook door verder nog te stellen dat niet betwist wordt dat de gronden in Kalakan bewerkt

werden, slaagt verzoeker er niet in de concrete motieven van de bestreden beslissing, met name dat het

merkwaardig is dat hij als een van de oudste zonen van zijn vader niet weet door wie deze gronden, die

zijn erfenis betreffen, bewerkt werden terwijl dit gebeurde door verre familieleden van zijn grootvader die

zijn familie hadden ingelicht van de onrechtmatige inbeslagname van de gronden.

Waar verzoeker nog aanvoert dat de tegenstrijdigheden waarop de commissaris-generaal zich baseert

betwist worden en geen afbreuk doen aan zijn verklaringen, merkt de Raad op dat in de motieven van

de bestreden beslissing nergens gewag wordt gemaakt van enige tegenstrijdigheid.

Waar verzoeker nog opwerpt dat er zeer weinig onderzoek gedaan werd naar zijn verklaringen over zijn

grootvader, die toch ook een functie had binnen de Afghaanse politie, wijst de Raad erop dat de

commissaris-generaal er niet toe gehouden is om over elke verklaring een motivering op te nemen in de

bestreden beslissing. Verzoeker maakt niet in concreto aannemelijk in welk opzicht een verder

onderzoek naar zijn verklaringen over zijn grootvader of naar het gegeven dat zijn familie een bepaalde

welstand zou genieten een ander licht zou kunnen werpen op de motieven van de bestreden beslissing.

De documenten die zijn opgenomen in het administratief dossier (adm. doss., stuk 16, map met

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

afbreuk doen aan het voorgaande. De commissaris-generaal motiveert in de bestreden beslissing als

volgt over de door verzoeker neergelegde documenten:

“De documenten die werden voorgelegd zijn niet van die aard dat ze de appreciatie van het CGVS

inzake uw verzoek om internationale bescherming in positieve zin kunnen ombuigen. Over het

algemeen dient te worden gesteld dat documenten slechts ondersteunende bewijswaarde hebben voor

zover zij gepaard gaan met geloofwaardige verklaringen wat in casu niet het geval is. Uw taskara kan

hoogstens uw identiteit bewijzen, iets wat niet ter discussie staat. Het diploma van uw vader van de

politieacademie is hoogstens een bewijs dat uw vader dergelijke opleiding volgde, maar toont niet aan

dat hij effectief werkzaam was bij de Afghaanse nationale politie tot aan uw vertrek uit het land. Het

document dateert immers al van 25/05/1367 (16/08/1988). Evenmin is het een bewijs van jullie

problemen in Afghanistan. Het attest van uw moeders opleiding tot vroedvrouw toont mogelijk aan dat

ze deze opleiding kreeg, maar voegt verder niets toe aan uw asielrelaas. De röntgenfoto’s en medische

attesten zijn enkel een mogelijk bewijs van haar medische klachten. De ziekenhuisdocumenten

betreffende uw broers dood vermelden inderdaad dat betreffende persoon steekwonden had en

overleden is. Hierbij verwijst het CGVS nogmaals naar bovenstaande tegenstelling met uw eigen

verklaringen. Bovendien zijn deze documenten geen voldoende bewijs van de omstandigheden waarin

deze persoon deze steekwonden opliep, aangenomen dat het over uw broer gaat. Andere documenten

die zijn moord en die op uw oom moeten aantonen legt u niet voor. De foto’s van uw familieleden zijn

evenmin voldoende bewijs van uw verklaringen. Immers kan aan privé-foto’s evenmin enige

bewijswaarde worden toegekend daar deze door mogelijke enscenering van locatie en omstandigheden

geen garantie bieden over de authenticiteit van wat is afgebeeld. Tot slot dient te worden vermeld dat de

bewijswaarde van documenten uit Afghanistan gering is gezien veel valse Afghaanse (identiteits-)

documenten niet van authentieke te onderscheiden zijn, zelfs niet door gedegen experts. Documenten

kunnen makkelijk op niet-reguliere wijze worden verkregen, zowel in als buiten Afghanistan. Dit blijkt uit

objectieve informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie werd toegevoegd aan het

administratieve dossier.”

Deze motieven worden door verzoeker op generlei wijze betwist, laat staan ontkracht of weerlegd, zodat

ze onverminderd overeind blijven en door de Raad tot de zijne worden gemaakt.

Ook de documenten die verzoeker bij zijn ter terechtzitting neergelegde aanvullende nota voegde,

vermogen het voorgaande niet in een ander daglicht te stellen. Wat betreft de (vertaling van de) door

verzoekers moeder in het district Kalakan ingediende klacht (stuk 10) oordeelt de Raad dat het loutere

feit van het neerleggen van een klacht niet aantoont dat de feiten waarvan in het document dat naar

aanleiding van de klacht werd opgesteld sprake is, zich in werkelijkheid hebben voorgedaan. Bovendien

is dit document niet gedateerd en vertoont dit een gesolliciteerd karakter. Gelet op deze vaststellingen

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

dat veel valse en vervalste Afghaanse documenten door de hoge graad aan corruptie in het land van
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herkomst tegen betaling te verkrijgen zijn (adm. doss., stuk 17, map met ‘landeninformatie’, COI Focus

“Afghanistan. Corruptie en documentenfraude”), kan er geen bewijswaarde worden gehecht aan het

document waarvan verzoeker ter staving van zijn asielrelaas een vertaling heeft bijgebracht. Ook de

mail van het door verzoeker geraadpleegde vertaalbureau (stuk 11) is niet van aard om een ander licht

te werpen op de motieven van de bestreden beslissing. Hieruit kan enkel blijken dat het originele stuk

van de hierboven vermelde klacht op het ogenblik van de terechtzitting nog niet in het bezit van

verzoeker is, doch gelet op de voorgaande motieven nopens deze klacht doet dit niet ter zake.

Aldus is het betoog van verzoeker niet dienstig om de gedetailleerde en pertinente motieven van de

bestreden beslissing, die draagkrachtig zijn, steun vinden in het administratief dossier en betrekking

hebben op de kern van zijn asielrelaas, te weerleggen of te ontkrachten. Het geheel van deze motieven

blijft dan ook onverminderd overeind en wordt door de Raad tot de zijne gemaakt en beschouwd als

zijnde hier hernomen.

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.

2.3.6. Beoordeling van de subsidiaire beschermingsstatus

2.3.6.1. 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.

2.3.6.2. 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.

2.3.6.3. 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 de mate van willekeurig geweld in de stad Kabul niet dermate hoog is dat er

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat elke burger die naar daar terugkeert aldaar een

reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon in de zin van de artikel 48/4, § 2,

c), van de Vreemdelingenwet.

In de bestreden beslissing wordt hierover als volgt gemotiveerd:

“Wat betreft uw aanvraag tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus op basis van artikel

48/4, §2, c dient het volgende te worden opgemerkt: 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 en de EASO Country Guidance note:

Afghanistan van mei 2018 in rekening genomen.

Nergens in voornoemde UNHCR richtlijnen wordt 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 verzoeker en anderzijds actuele en betrouwbare

informatie over de situatie in Afghanistan.

UNHCR wijst er op dat verzoekers 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,
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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 voormelde EASO Guidance Note wordt, in navolging van de rechtspraak van het Hof van Justitie,

benadrukt dat het bestaan van een gewapend conflict niet volstaat om de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen, maar dat er minstens sprake moet te zijn van willekeurig geweld. In

de EASO Guidance Note wordt er op gewezen dat de schaal van het willekeurig geweld in Afghanistan

verschilt van regio tot regio en dat bij de beoordeling van de veiligheidssituatie per provincie rekening

moet gehouden worden met volgende elementen: (i) de aanwezigheid van actoren van geweld; (ii) de

aard van de gebruikte methodes en tactieken; (iii) de frequentie van de veiligheidsincidenten; (iv) de

mate waarin het geweld geografisch verspreid is binnen een provincie; (v) het aantal burgerslachtoffers;

en (vi) de mate waarin burgers ingevolge het gewapend conflict de provincie ontvluchten.

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.

Zowel uit de UNHCR Guidelines, als uit de EASO Guidance Note komt duidelijk naar voren dat het

geweldsniveau, de schaal van het willekeurig geweld, en de impact van het conflict in Afghanistan

regionaal erg verschillend is. Deze sterke regionale verschillen typeren het conflict in Afghanistan. Uit de

beschikbare informatie blijkt dat er slechts een beperkt aantal provincies te kampen heeft met een

voortdurende en open strijd tussen AGE’s en de Afghaanse veiligheidsdiensten, of tussen AGE’s

onderling. De situaties in deze provincies worden vaak gekenmerkt door aanhoudend en wijd verspreid

geweld dat veelal de vorm aanneemt van ground engagements, luchtbombardementen, IED’s, etc. In

deze provincies vallen veel burgerslachtoffers te betreuren, en het geweld dwingt burgers om hun

woonplaats te ontvluchten. De mate van willekeurig geweld in de provincies waar zich een voortdurende

open strijd afspeelt, is dermate hoog dat er slechts minimale individuele elementen vereist zijn om aan

te tonen dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar de

betrokken provincie aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon in

de zin van de artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet. In andere Afghaanse provincies vinden

weliswaar met enige regelmaat incidenten plaats, maar kan er geen gewag gemaakt worden van een

situatie van ‘open combat’ of hevige en voortdurende of onderbroken gevechten. De omvang en de

intensiteit van het geweld zijn er beduidend lager dan in de provincies waar openlijk gevochten wordt.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat er wat deze provincies betreft niet kan gesteld worden dat de

mate van willekeurig geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen

dat elke burger die terugkeert naar het betrokken gebied aldaar een reëel risico loopt op een ernstige

bedreiging van zijn leven of persoon. De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend

indien een verzoeker aannemelijk maakt dat er in zijn hoofde persoonlijke omstandigheden bestaan die

het reëel risico om het slachtoffer te worden van willekeurig geweld verhogen (HvJ, 17 februari 2009

(GK), Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, nr. C-465/07, § 28). Tot slot zijn er nog een beperkt aantal

provincies waar het niveau van willekeurig geweld dermate laag is dat in het algemeen kan gesteld

worden dat er geen reëel risico bestaat voor burgers om persoonlijk getroffen te worden door het

willekeurig geweld dat plaatsvindt in de provincie.

Inzake de veiligheidssituatie wordt voorts vastgesteld dat de situatie in de steden, vooral in de

provinciehoofdplaatsen, sterk verschilt van deze op het platteland. De meerderheid van de steden staan

immers onder controle van de Afghaanse overheid, die de infiltratie van insurgents in de steden tracht te

voorkomen door in te zetten op een verhoogde aanwezigheid van militaire en politionele diensten. In het

algemeen worden Afghaanse steden dan ook relatief veiliger geacht dan rurale gebieden. Dat is ook de

reden waarom vooral stedelijke gebieden een toevluchtsoord vormen voor burgers die het geweld in de

rurale gebieden wensen te ontvluchten.

Het gros van het geweld dat in de grootsteden plaatsvindt kan toegeschreven worden aan AGE’s die in

deze stedelijke gebieden actief zijn, en die met hun acties voornamelijk leden van de Afghaanse

veiligheidsdiensten, overheidsmedewerkers, en buitenlandse (diplomatieke) aanwezigheid viseren. Het

geweld dat in de grootsteden er plaatsvindt is dan ook doorgaans doelgericht van aard en neemt er in

hoofdzaak de vorm aan vaan aanvallen op ‘high profile’ doelwitten, doelgerichte moorden en

ontvoeringen. Met ‘high profile’ doelwitten worden overheidsgebouwen, overheidsmedewerkers,

gebouwen en leden van de Afghaanse veiligheidsdiensten, alsook plaatsen met een internationale

diplomatieke, militaire, humanitaire, supranationale of andere aanwezigheid bedoeld. Omwille de aard

van de doelwitten die geviseerd worden, is het gros van de aanslagen die in de steden plaatsvindt op
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bepaalde plaatsen in een stad geconcentreerd. Hoewel veel van deze doelgerichte aanslagen gebeuren

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

Afghaanse burgers niet het voornaamste doelwit zijn van de opstandelingen.

Om het geheel van bovenstaande 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 en de COI Focus Afghanistan:

Security situation in Kabul city van 24 april 2018) 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.

Niettegenstaande het geweld in Kabul stad slachtoffers opeist, dienen ook andere objectieve elementen

meegenomen te worden bij de beoordeling van de veiligheidssituatie in de stad teneinde te kunnen

vaststellen of er actueel al dan niet zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger

die terugkeert naar Kabul stad aldaar louter door zijn aanwezigheid een reëel risico loopt op een

ernstige bedreiging in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. Zulke elementen zijn het

aantal conflict gerelateerde incidenten, de intensiteit van deze incidenten, de doelwitten die de partijen

in het conflict beogen, de aard van het gebruikte geweld, de mate waarin burgers het slachtoffer zijn van

doelgericht dan wel willekeurig geweld, de oppervlakte van het gebied dat getroffen wordt door

willekeurig geweld, het aantal slachtoffers in verhouding met het totale bevolkingsaantal in het betrokken

gebied, de impact van dit geweld op het leven van de burgers, en de mate waarin dit geweld burgers

dwingt om de stad Kabul te verlaten.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de stad Kabul ruw geschat 3,5 à 5 miljoen inwoners heeft en dat

er voor het jaar 2017 in de stad 1612 burgerslachtoffers vielen ingevolge zelfmoord- en complexe

aanslagen. 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

gewone Afghaanse burgers niet het voornaamste doelwit zijn van de opstandelingen in Kabul.

Daarnaast heeft IS sinds 2016 enkele grootschalige aanslagen gepleegd, waarbij moskeeën en

evenementen van de sjiitische gemeenschap geviseerd werden. Verder worden ook religieuze en tribale

leiders die samenwerken met de overheid, moskeeën, leden van de clerus, alsook journalisten en

mensenrechtenactivisten geviseerd.

Omwille de aard van de doelwitten die geviseerd worden, is het gros van de aanslagen op bepaalde

plaatsen in de stad Kabul geconcentreerd. Verder blijkt dat willekeurige aanslagen met veel

burgerdoden maar zonder aanwijsbaar doelwit niet voorkomen in de stad, ook tijdens piek van

aanslagen in januari 2018. 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 dat de mate van willekeurig geweld in Kabul stad niet dermate hoog is dat er

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat elke burger die terugkeert naar Kabul stad

aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon in de zin van de artikel

48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet. U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel zou blijken.

Aldus rijst de vraag of u persoonlijke omstandigheden kan inroepen die de ernst van de bedreiging die

voortvloeit uit het willekeurig geweld in de stad Kabul in uw hoofde dermate verhogen dat er moet

aangenomen dat u bij een terugkeer naar Kabul stad een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging

van uw leven of persoon. 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
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willekeurig geweld te Kabul. Evenmin beschikt het CGVS over elementen die erop wijzen dat er in uw

hoofde omstandigheden bestaan die ertoe leiden 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

8 februari 2019 aangebrachte rapport “UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the international

protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van UNHCR van 30 augustus 2018 en de

“Country Guidance: Afghanistan. Guidance note and common analysis” van EASO van juni 2018.

Verzoeker brengt geen informatie bij die van aard is om aan te tonen dat de door verwerende partij

aangebrachte informatie onjuist of achterhaald is en dat de mate van willekeurig geweld in de stad

Kabul dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat elke burger die

naar daar terugkeert aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon in

de zin van de artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet. De informatie die hij bijvoegt bij het

verzoekschrift en waaruit hij citeert in het verzoekschrift is immers veel minder recent dan de informatie

uit het rechtsplegingsdossier en heeft, op een persartikel van 20 juni 2010 na, niet specifiek betrekking

op de hoofdstad Kabul.

Aldus brengt verzoeker geen informatie bij die van aard is om aan te tonen dat de door verwerende

partij aangebrachte informatie onjuist of achterhaald is en dat er actueel sprake is van een reëel risico

op ernstige schade in de stad Kabul zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet.

2.3.6.4. 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.

2.3.7. 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.

2.3.8. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld

dat dit beginsel de commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te

stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op het CGVS

uitvoerig werd gehoord. Tijdens twee interviews kreeg hij de mogelijkheid zijn asielmotieven uiteen te

zetten en zijn argumenten kracht bij te zetten, kon hij nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen en

kon hij zich laten bijstaan door een advocaat, dit alles in aanwezigheid van een tolk die het Dari machtig

is. De Raad stelt verder vast dat de commissaris-generaal zich voor het nemen van de bestreden

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

gegevens over het voorgehouden land van herkomst van verzoeker en op alle dienstige stukken. Dat de

commissaris-generaal niet zorgvuldig tewerk is gegaan kan derhalve niet worden bijgetreden.

2.3.9. Waar verzoeker in ondergeschikte orde 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

bijgevolg niet worden ingewilligd.

2.3.10. Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, 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 één april tweeduizend negentien door:

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

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT D. DE BRUYN


