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nr. 219 909 van 16 april 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. ROWIES

Poelaertplein 6

1000 BRUSSEL

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 15 januari 2018

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

staatlozen van 15 december 2017.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 1 maart 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 1 april 2019.

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

Gehoord de opmerkingen van verzoeker en zijn advocaat M. ROWIES en van attaché S. DUPONT, 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

28 november 2015 het Rijk binnen zonder enig identiteitsdocument en verzoekt op 11 december 2015

om internationale bescherming. Op 15 december 2017 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

U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te hebben en afkomstig te zijn uit het dorp Saki Khel, district

Tagab, provincie Kapisa. U bent een Pasjtoen van etnische origine en een soennitische moslim.

U ging tot het tweede jaar naar school. Nadien werkte u samen met uw vader op het land en in zijn

fietsenwinkel in de Tamir bazaar. U huwde eind 2011 met uw vrouw en u kreeg met haar twee kinderen.

Op 18 augustus 2014 ontving u een dreigbrief van de taliban. Uw vader had deze gekregen van de

mullah van de moskee en hij informeerde u over deze brief op dezelfde dag. Er stond in de brief dat u

geen contact meer mocht hebben met F. (…), de nonkel van uw vrouw langs moederszijde, omdat hij

commandant was bij de Arbaki of de lokale politie in Tatarkhel. Één à twee dagen na het ontvangen van

de dreigbrief vertelde u tegen F. (...) dat hij niet meer naar uw winkel mocht komen.

Ongeveer 8 dagen later raakte F. (...) vast te zitten in een hinderlaag van de taliban en hij kwam hierbij

om het leven. U kreeg pas enkele dagen later van uw schoonbroer te horen dat F. (...) overleden was.

Na de begrafenisceremonie van F. (...), verhuisde zijn familie van Tatarkhel naar Tamir omdat de

Taliban hun huizen in brand hadden gestoken.

Ongeveer 3 maanden na het overlijden van F. (...) werd Mullah I. (...), een Talibanleider, gearresteerd

door Amerikaanse en Afghaanse troepen. Kort na zijn arrestatie kwamen Talibanleden langs bij uw

vader. Ze sloegen uw vader en gaven hem opnieuw een dreigbrief. In deze dreigbrief kreeg u de schuld

van de arrestatie van Mullah I. (...). Uw vader informeerde u de ochtend na de arrestatie van Mullah

I. (...) over deze brief. Toen u dit te weten kwam, regelde uw vader voor u een smokkelaar en besloot u

het land te verlaten.

U verliet Afghanistan in september 2014 en reisde naar Iran. In Iran verbleef u 9 à 10 maanden en

werkte u als arbeider in de bouw. Vanuit Iran reisde u verder naar Turkije. In Turkije nam u de boot naar

Griekenland. Vanuit Griekenland zette u uw reisweg verder over land en reisde u onder meer door

Macedonië, Slowakije of Kroatië, Oostenrijk en Duitsland om op 28 november 2015 in België aan te

komen. U diende uw asielaanvraag in België in op 11 december 2015.

Na uw vertrek uit Afghanistan zouden de Taliban nog regelmatig bij u thuis zijn langs geweest. Ze

zouden hierbij uw vader hebben geslagen en gezegd hebben dat ze op zoek waren naar u. Uw vader

zou na uw vertrek ook ontvoerd geweest zijn door de Taliban en ze zouden hem pas na 5 à 6 dagen

opnieuw vrijgelaten hebben.

Tijdens de laatste ramadanmaand werd M. (...), één van de broers van F. (...), vermoord door de

Taliban.

Ter staving van uw asielaanvraag legde u volgende documenten voor: uw taskara, twee dreigbrieven

van de Taliban en een brief van de dorpsoudsten.

B. Motivering

U vreest dat u bij een terugkeer naar Afghanistan zal vermoord worden door de Taliban. Zij bedreigden

u omdat uw schoonnonkel F. (...) deel uitmaakte van de lokale politie en hij regelmatig langskwam in uw

winkel. Tevens achtten de Taliban u verantwoordelijk voor de arrestatie van Mullah I. (...), één van hun

leiders.

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in de zin van

de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de

definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Het Commissariaat-generaal (CGVS) meent immers dat uw asielrelaas ongeloofwaardig is omdat u over

verschillende elementen van uw asielrelaas tegenstrijdige verklaringen aflegde.

Ten eerste legde u volatiele verklaringen af over de wijze waarop zowel u als uw vrouw geïnformeerd

werden over de dood van uw schoonnonkel. Zo verklaarde u aanvankelijk tijdens het eerste gehoor op

het CGVS dat u het nieuws in verband met het overlijden van uw schoonnonkel vernam van mensen die

slachtoffer waren geweest van dat gevecht in Tatarkhel (CGVS I, pg. 22). Later tijdens het eerste
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gehoor bij het CGVS beweerde u dat uw schoonvader u hierover belde (CGVS I, pg. 23). Tijdens het

tweede gehoor op het CGVS legde u hier opnieuw een andere verklaring over af en stelde u dat u over

de dood van uw schoonnonkel werd geïnformeerd door uw schoonbroer (CGVS II, pg. 12). Daarnaast

verklaarde u tijdens het eerste gehoor op het CGVS dat uw vrouw geïnformeerd werd over de dood van

haar nonkel door de lokale mensen zelf (CGVS I, pg. 24). Er werd u opnieuw dezelfde vraag gesteld

tijdens het eerste gehoor bij het CGVS en u verklaarde toen dat mensen het te weten komen (CGVS I,

pg. 24). Uiteindelijk verklaarde u tijdens datzelfde gehoor dat het uw jongere broer was die het vertelde

aan uw vrouw (CGVS I, pg. 24). Gedurende het tweede gehoor bij het CGVS verklaarde u echter dat het

uw jongere zus was die uw vrouw informeerde over het overlijden van haar nonkel (CGVS II, pg. 13).

Toen u geconfronteerd werd met deze steeds wisselende en inconsistente verklaringen over de wijze

waarop uw vrouw werd geïnformeerd over het overlijden van haar nonkel, stelde u dat uw jongere broer

en jongere zus hetzelfde waren en u niet wist of het uw jongere broer of jongere zus was die het tegen

uw vrouw zei (CGVS II, pg. 18). Dergelijke verklaringen bieden echter geen uitleg voor uw inconsistente

verklaringen, u stelde immers zelf duidelijk tijdens het eerste gehoor dat het uw jongere broer was en

tijdens het tweede gehoor dat het uw jongere zus was. Dergelijke volatiele en incoherente verklaringen

betreffende de wijze waarop u en uw vrouw te weten kwamen dat uw schoonnonkel om het leven kwam

bij een hinderlaag van de Taliban, ondermijnen op fundamentele wijze de geloofwaardigheid van uw

asielrelaas. Er kan immers redelijkerwijze verwacht worden dat u hierover samenhangende en

eenduidige verklaringen aflegt aangezien het de moord op uw schoonnonkel betreft en hij de persoon is

waardoor u zelf problemen zou gekend hebben met de Taliban. Bovendien vormden deze problemen de

oorzaak voor uw vertrek uit Afghanistan.

Ten tweede legde u tegenstrijdige verklaringen af over het moment of de dag waarop uw vader u

informeerde over de eerste dreigbrief. Tijdens het eerste gehoor op het CGVS stelde u dat uw vader u

informeerde over de brief twee à drie dagen nadat hij deze ontvangen had (CGVS I, pg. 20). De

verklaringen die u hierover aflegde tijdens het tweede gehoor staan hier echter in schril contrast mee. U

stelde immers tijdens het tweede gehoor bij het CGVS dat uw vader u dit vertelde op dezelfde dag – en

dus niet twee à drie dagen later - dat hij de brief ontving van de mullah (CGVS II, pg. 9). Toen u met

deze tegenstrijdige verklaringen werd geconfronteerd, bleef u volharden in uw laatste verklaringen en

verklaarde u dat u het nieuws van de dreigbrief op dezelfde dag had ontvangen als uw vader de brief

had gekregen. Dergelijke uitleg waarbij u louter vasthoudt aan uw laatste verklaringen, vormt op geen

enkele wijze een verschoning voor de vastgestelde tegenstrijdigheid. Het feit dat u tegenstrijdige

verklaringen aflegde over het moment waarop u het nieuws van de eerste dreigbrief ontving, doet op

ernstige wijze afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw asielrelaas. Het was immers de eerste keer dat

u bedreigd werd door de Taliban en er kan dan ook redelijkerwijze verwacht worden dat u hierover

samenhangende en coherente verklaringen aflegt.

Daarnaast legde u incoherente verklaringen af over de problemen die uw familie na uw vertrek uit

Afghanistan nog gekend zou hebben ten gevolge van de bedreigingen die u van de Taliban ontvangen

had.

Zo legde u inconsistente verklaringen af over het aantal keren dat uw familie na uw vertrek uit

Afghanistan nog problemen gekend zou hebben met de Taliban. U zei op het eerste gehoor bij het

CGVS dat uw vader drie keer – en uw broer twee keer - werd lastig gevallen door de taliban (CGVS I,

pg.7 & 8). U zei dat de Taliban voor het eerst naar uw huis kwamen en uw vader en broer sloegen

ongeveer anderhalve tot twee maanden na uw vertrek. Ze kwamen vervolgens nogmaals langs tien

dagen later en sloegen hierbij opnieuw uw vader en broer. Uiteindelijk was er nog een derde aanval op

uw vader. Ze ontvoerden uw vader toen hij op weg was van de bazaar naar huis en hielden hem vast

voor een periode van 20 dagen (CGVS I, pg. 7 & 8). U zei dat uw familie nadien geen problemen meer

gekend had met de Taliban, maar u wel wist dat de Taliban nog steeds naar u vroegen (CGVS I, pg. 8).

Tijdens het tweede gehoor bij het CGVS verklaarde u echter niet te weten hoe vaak de Taliban

langskwamen bij u thuis na uw vertrek uit Afghanistan. Er werd u deze vraag verschillende keren

gesteld. Zo werd er u gevraagd of de Taliban 1 keer, 3 keren, meer dan 5 keren of meer dan 10 keren

langskwamen. Ook hierop kon u geen antwoord geven en stelde u dat u niet wist hoe vaak ze naar uw

huis kwamen (CGVS II, pg. 16 & 17). Toen u met deze inconsistente verklaringen werd geconfronteerd,

bleef u bij uw eerste verklaring dat de Taliban 2 of 3 keer langskwamen bij u thuis (CGVS II, pg. 18).

Dergelijke uitleg, waarbij u louter blijft vasthouden aan uw initiële verklaringen, vormt echter geen

geldige verschoning aangezien u tijdens het tweede gehoor bij het CGVS zelf verschillende keren had

verklaard niet te weten hoe vaak de Taliban langskwamen. Het feit dat u over het aantal keren dat de

Taliban bij u thuis langskwamen na uw vertrek incoherente verklaringen aflegt, doet verder afbreuk aan

de geloofwaardigheid van uw asielrelaas. Redelijkerwijs kan er immers van u verwacht worden dat u
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hierover samenhangende en coherente verklaringen aflegt aangezien de ernstige problemen die uw

familie na uw vertrek zou gekend hebben met de Taliban – onder meer een ontvoering van uw vader -

een rechtstreeks gevolg van uw problemen met de Taliban zijn.

Daarnaast legde u tegenstrijdige verklaringen af over de duurtijd van de ontvoering van uw vader door

de Taliban na uw vertrek. U beweerde tijdens het eerste gehoor bij het CGVS dat de Taliban uw vader

ontvoerden toen hij op weg naar huis was van de bazaar en hem ongeveer 20 dagen vasthielden

(CGVS I, pg. 7 & 8). Tijdens het laatste gehoor op het CGVS beweerde u eveneens dat uw vader

meegenomen werd door de Taliban. U verklaarde echter dat hij slechts voor 4-5 dagen bij de Taliban

was (CGVS II, pg. 17). Toen u met deze tegenstrijdige verklaringen over de ontvoering van uw vader

werd geconfronteerd, bleef u erbij dat uw vader slechts voor 5-6 dagen werd meegenomen maar u

verschafte voorts geen enkele uitleg voor deze flagrante tegenstrijdigheid. Het feit dat u over een

dergelijk belangrijk element dat plaatsvond na uw vertrek, nl. de ontvoering van uw vader, inconsistente

verklaringen aflegt doet ernstig afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw asielrelaas. Gelet op de ernst

van de feiten, nl. dat het om de ontvoering van uw vader gaat en deze ontvoering rechtstreeks gelieerd

is aan uw problemen met de Taliban, kan er dan ook redelijkerwijze van u verwacht worden dat u

hierover coherente en samenhangende verklaringen aflegt.

Uit dit alles blijkt dat u niet aannemelijk hebt gemaakt dat u uw land van oorsprong heeft verlaten uit

vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie, of dat u bij een eventuele terugkeer een

reëel risico op het lijden van ernstige schade zou lopen, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming volgens art. 48/4, §2, a) of b) van de Belgische Vreemdelingenwet.

Naast de erkenning van de vluchtelingenstatus, kan aan een asielzoeker ook de 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. Er is immers geen behoefte aan internationale bescherming indien er in

een deel van het land van herkomst geen gegronde vrees voor vervolging of geen reëel risico op

ernstige schade bestaat, en indien van de asielzoeker redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij in dat

deel van het land blijft. Om te bepalen of de asielzoeker over een redelijk vestigingsalternatief beschikt

in een ander deel van het land van nationaliteit, dient rekening te worden gehouden met de algemene

omstandigheden in het land van herkomst en met de persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker.

Wat de algemene situatie in Afghanistan betreft dient opgemerkt te worden dat uit een grondige analyse

van de veiligheidssituatie door CEDOCA blijkt 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. Zo is

bestaat er actueel in de provincies Balkh, Bamiyan, Daykundi, Kabul, Panshir en Samangan, bepaalde

delen van Herat, Jawzjan, Parwan, Kapisa Takhar en Jalalabad geen reëel risico voor burgers om het

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

willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict. Deze gebieden kunnen dan ook worden

beschouwd als regio’s in Afghanistan waar men zich kan vestigen om zich te onttrekken aan de

onveiligheid waarvan sprake is in bepaalde regio’s in het land.

Inzake de persoonlijke omstandigheden dient opgemerkt te worden dat een asielzoeker de verplichting

heeft om van bij de aanvang van de procedure zijn volle medewerking te verlenen bij het verschaffen

van informatie over zijn asielaanvraag, waarbij het aan hem of haar om de nodige feiten en alle

relevante elementen aan te brengen bij de Commissaris-generaal, zodat deze kan beslissen over de

asielaanvraag. De medewerkingsplicht vereist van u dat u zo gedetailleerd en correct mogelijke

informatie geeft over alle facetten van uw identiteit, leefwereld en asielrelaas. Het CGVS mag van u

correcte en coherente verklaringen, en waar mogelijk documenten, verwachten met betrekking tot uw

identiteit, uw nationaliteit, uw leeftijd, uw achtergrond, ook die van relevante familieleden, de landen en

plaats(en) van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken en de afgelegde reisroute. Er kan van u dan ook

worden verwacht dat u het CGVS inzicht verschaft in uw werkelijke achtergrond, het werkelijk (familiaal)

netwerk waarop u kan steunen en uw reële financiële draagkracht, zodat het CGVS kan beoordelen of u
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over een intern vestigingsalternatief kan beschikken. Een asielzoeker die geen zicht biedt op deze

elementen, en het daardoor voor het CGVS onmogelijk maakt te beoordelen of hij in staat is om bij een

terugkeer naar het land waarvan hij de nationaliteit bezit, buiten zijn regio van herkomst, in zijn

levensonderhoud te voorzien, maakt niet aannemelijk dat hij nood heeft aan subsidiaire bescherming.

Niettegenstaande u bij de aanvang van uw gehoor uitdrukkelijk gewezen werd op de

medewerkingsplicht die op uw schouders rust (CGVS I, pg. 2 & CGVS II, pg. 2), blijkt uit het geheel van

de door u afgelegde verklaringen en de door u voorgelegde stukken duidelijk dat u niet heeft voldaan

aan deze plicht tot medewerking. Er werd immers vastgesteld dat er geen geloof kan worden gehecht

aan het door u aangemeten profiel.

In casu werd vastgesteld dat u weliswaar verklaringen aflegde over uw regio en de verschillende

incidenten die er plaatsvonden (CGVS I, pg. 5-6, 9-12, 14-18; & CGVS II, pg. 7 & 8), waaruit kan worden

afgeleid dat u oorspronkelijk uit Tagab afkomstig bent en daar gedurende bepaalde periodes hebt

verbleven, maar dat andere elementen erop wijzen dat u bewust misleidende verklaringen aflegt over

uw profiel en plaatsen waar u in Afghanistan heeft verbleven.

Zo beweerde u uit een landbouwersgezin te komen. U ging slechts tot de tweede klas naar school en

besloot dan samen te werken met uw vader op het veld en in zijn fietsenwinkel (CGVS I, pg. 9, 11 & 15).

U beweerde bovendien analfabeet te zijn en slechts 1 keer in Kabul geweest te zijn voor u vertrok uit

Afghanistan (CGVS I, pg. 3 & CGVS II, pg. 2 & 3). Daarnaast verklaarde u tijdens het eerste gehoor bij

het CGVS dat u niet actief was op de sociale media (CGVS I, pg. 10). Na het eerste gehoor bij het

CGVS bleek echter dat u wel actief was of bent op de sociale media. Zo werd er op basis van uw

mobiele telefoonnummer (CGVS I, pg. 6) een eerste Facebookpagina teruggevonden op naam van

‘S. Z. (…)’. Daarnaast bleek er nog een tweede Facebookpagina onder uw naam te bestaan – ‘Z. S. (...)’

– en beschikte u ook over een Instagramaccount op naam van ‘Z. S. (...)’. Op de Facebookpagina die

werd gevonden op basis van uw mobiele telefoonnummer wordt vermeld dat u in Kabul woont en dus

niet in Saki Khel. Tevens blijkt uit een analyse van deze Facebookpagina dat u hierop verschillende

berichten deelde (zie Facebookberichten op 29 augustus 2016) hoewel u zelf beweerde analfabeet te

zijn (zie supra). Daarnaast vermeldde u op deze Facebookpagina dat u naar de universiteit in Kabul

ging (zie informatie toegevoegd aan uw administratief dossier). Op uw tweede Facebookpagina werd

nog meer informatie gevonden die bovenstaande vaststellingen bevestigde. Zo staat er op uw tweede

Facebookpagina te lezen dat u naar de Ghazi Osman middelbare school ging in Tagab, terwijl u had

verklaard slechts tot het tweede jaar les gevolgd te hebben aan de Islam Kala school (CGVS I, pg. 11;

zie informatie toegevoegd aan uw administratief dossier). Voorts is het opvallend dat u op deze

Facebookpagina, hoewel u beweerde analfabeet te zijn, een 15-tal boeken leuk vindt. Ten slotte, blijkt

uit een analyse van uw vriendenlijst op deze Facebookpagina dat verschillende van uw vrienden

gestudeerd hebben aan de universiteit in Kabul (zie informatie toegevoegd aan uw administratief

dossier).

Naar aanleiding van deze vaststellingen met betrekking tot uw profiel en verblijfplaatsen werd u een

tweede keer opgeroepen bij het CGVS voor een gehoor. U verklaarde toen opnieuw dat u enkel naar de

Islam Kala school was geweest en nooit aan de universiteit had gestudeerd. U verklaarde bovendien dat

u slechts één keer in Kabul was geweest voor u Afghanistan verliet (CGVS II, pg. 2 & 3). Daarnaast

verklaarde u tijdens het tweede gehoor bij het CGVS wel dat u actief was op de sociale media. U zei dat

u actief was op Messenger, dat u over twee Facebookpagina’s beschikte en dat u de enige persoon was

die deze Facebookpagina’s beheerde (CGVS II, pg. 3). Toen u geconfronteerd werd met het feit dat op

deze Facebookpagina’s stond dat u in Kabul woonde, naar het middelbaar onderwijs in Tagab was

geweest en bovendien aan de universiteit in Kabul had gestudeerd, verklaarde u – in tegenspraak met

de informatie van uw eigen Facebookpagina’s – dat dit niet zo was (CGVS II, pg. 3 & 4). Vervolgens

werd er u op gewezen dat u, hoewel u analfabeet beweerde te zijn, berichten deelde op Facebook en

boeken leuk vond. Toen u nadien gevraagd werd wie uw Facebookpagina beheerde, stelde u opnieuw

dat u de enige was die de Facebookpagina’s beheerde en dat niemand anders uw Facebookpagina’s

gebruikte (CGVS II, pg. 4). Er werd u vervolgens op gewezen dat het in uw eigen belang was om de

waarheid te vertellen en er werd u de kans geboden overleg te plegen met uw advocaat. Na een kort

overleg met uw advocaat zei u plotseling dat de Facebookpagina werd aangemaakt door een vriend van

u en dat hij deze informatie misschien op uw Facebookpagina had gezet (CGVS II, pg. 4). U beweerde

dat die vriend deze pagina aangemaakt had 15 dagen na uw aankomst in België (CGVS II, pg. 4). Na de

pauze tijdens het tweede gehoor werd door het CGVS echter vastgesteld dat de Facebookpagina op

basis van uw mobiele telefoonnummer reeds actief was op 23 september 2015 terwijl u pas op

28 november 2015 in België aankwam én uw Facebookpagina volgens uw verklaringen pas na uw
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aankomst aangemaakt zou zijn door een vriend (CGVS II, pg. 19). Toen u hiermee geconfronteerd

werd, bleef u erbij dat uw vriend deze Facebookpagina voor u had aangemaakt.

Het geheel van bovenstaande vaststellingen, nl. dat de informatie over uw profiel op uw

Facebookpagina’s flagrant tegenstrijdig is met de verklaringen die u hierover aflegde bij het CGVS en

dat u volatiele verklaringen aflegde over hoe en waarom deze informatie op uw facebookpagina

terechtkomt – waarbij u eerst verklaarde dat u de enige was die de Facebookpagina beheerde, u

vervolgens vertelde dat ze werd aangemaakt door een vriend maar u niet wist door wie én daarna uit de

analyse blijkt dat de aanmaakdatum die u had vernoemd niet overeenstemt met de informatie op uw

Facebookpagina – doet gegronde vermoedens rijzen dat u voor uw komst naar België in Kabul een

duurzaam verblijf had en op intentionele wijze het CGVS probeerde te misleiden over uw

opleidingsniveau, uw profiel en de financiële middelen waarover u beschikte met het oog op het

verkrijgen van een internationale beschermingsstatus. Hierdoor maakt u het voor het CGVS onmogelijk

om een correcte inschatting te maken van uw levenswijze in Afghanistan en bijgevolg ook van het

persoonlijke risico dat u in uw land van herkomst loopt.

Uit het geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt dat u ongeloofwaardige verklaringen heeft

afgelegd over het door u aangemeten profiel en uw verblijfplaatsen in Afghanistan. Door uw gebrekkige

medewerking op dit punt laat u niet toe om op basis van uw verklaringen op een correcte wijze tot een

inschatting te komen van uw werkelijk profiel en uw werkelijke verblijfplaatsen in Afghanistan. Door het

afleggen van ongeloofwaardige verklaringen met betrekking tot het door u aangemeten socio-

economisch profiel in Afghanistan, verhindert u het CGVS te beoordelen of u in staat is om bij een

terugkeer naar Afghanistan, buiten uw regio van herkomst, in uw levensonderhoud te voorzien.

Bijgevolg laat u niet toe de redelijkheid van een intern vestigingsalternatief na te gaan en weigert u aldus

de noodzakelijke medewerking te verlenen bij de beoordeling van uw mogelijkheden tot hervestiging.

Nochtans berust voor iedere vorm van internationale bescherming, zowel voor de status van vluchteling

als voor de subsidiaire bescherming, de plicht tot medewerking op uw schouders.

Door bewust de ware toedracht op dit punt te verzwijgen kan u de subsidiaire beschermingsstatus niet

worden toegekend.

Het CGVS benadrukt tot slot dat het uw taak is om de verschillende elementen van uw relaas toe te

lichten en alle nodige elementen voor de beoordeling van de asielaanvraag aan te reiken. Twijfels over

bepaalde aspecten van een relaas ontslaan het CGVS weliswaar niet van de opdracht uw 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 een toekenning van

bescherming kunnen rechtvaardigen. Bovendien is er slechts sprake van een onderzoeksplicht in

hoofde van het CGVS inzoverre u verifieerbare elementen heeft aangebracht waarvan redelijkerwijs

mag worden verwacht dat deze nader worden onderzocht. Rekening houdend met alle relevante feiten

in verband met uw land van herkomst, en na een grondig onderzoek van alle door u afgelegde

verklaringen en de door u overgelegde stukken dient besloten te worden dat er in uw hoofde geen

elementen voorhanden zijn die een toekenning van een internationale beschermingsstatuut

rechtvaardigen.

De taskara die u neerlegde kan bovenstaande vaststellingen betreffende uw werkelijke profiel én uw

verblijfplaatsen in Afghanistan niet wijzigen. Uit informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een

kopie aan uw administratief dossier werd toegevoegd, blijkt dat officiële documenten zoals uw taskara,

in Afghanistan of daarbuiten eenvoudig vervalst of op illegale wijze verkregen kunnen worden. De

bewijswaarde van uw taskara voor uw recente herkomst is dan ook uiterst gering. Deze geringe

bewijswaarde geldt ook voor de 2 dreigbrieven die u kreeg en die opgemaakt zouden zijn door de

Taliban. Uit informatie waarover het CGVS beschikt, blijkt dat dergelijke ‘nachtbrieven’ veelvuldig

vervalst worden.

Voorts legde u nog een brief voor van de dorpsoudsten die na uw vertrek werd opgesteld ter bevestiging

van uw problemen. Deze brief heeft echter een sterk gesolliciteerd karakter, waardoor er geen

bewijswaarde kan aan worden toegekend. Bovendien kunnen documenten enkel een ondersteunende

bewijswaarde hebben indien ze gepaard gaan met geloofwaardige verklaringen, wat in deze niet het

geval is. Tevens blijkt uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, dat allerhande

documenten tegen betaling gefabriceerd kunnen worden, wat de bewijswaarde van dergelijke stukken

verder relativeert.



RvV X - Pagina 7

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 wat zich aandient als een enig middel onderneemt verzoeker een poging om de verschillende

motieven van de bestreden beslissing te weerleggen of te ontkrachten. Verzoeker betoogt vervolgens

dat hij voldoet aan de voorwaarden van artikel 1, A (2) 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) en dat hem bijgevolg de vluchtelingenstatus dient te worden

toegekend overeenkomstig artikel 48/3, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna:

Vreemdelingenwet). Inzake de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus verwijst verzoeker naar

verschillende rapporten over de veiligheidssituatie in Afghanistan en zijn regio van herkomst, alsook

naar reisadviezen van het Amerikaanse respectievelijk Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Verzoeker is van oordeel dat de bestreden beslissing artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet en 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) schendt door hem de subsidiaire beschermingsstatus te weigeren.

Verzoeker zet zijn middel als volgt uiteen:

“MET BETREKKING TOT DE GELOOFWAARDIGHEID VAN HET VLUCHTRELAAS

Verwerende partij hecht geen geloof aan het asielrelaas van verzoeker.

Verwerende partij stelt dat verzoeker het niet aannemelijk heeft kunnen maken dat deze zijn land heeft

verlaten uit vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie.

Teneinde haar beslissing te staven verwijst zij o.a. naar de hieronder gestelde vragen, waarop de

verzoeker, naar haar inzien, niet eenduidig zou hebben geantwoord. De vragen hadden betrekking op:

(l) WANNEER VERZOEKER IN KENNIS WERD GESTELD BETREFFENDE DE EERSTE DREIGBRIEF

(||) DE EXACTE MOMENTEN WAAROP DE FAMILIE TER PLEKKE PROBLEMEN ONDERVONDEN

HEEFT MET DE TALIBAN

(lll) DE DUURTIJD VAN DE ONTVOERING VAN DE VADER VAN VERZOEKER

Vooreerst dient er te worden vastgesteld dat verzoeker op geen enkel moment gelogen heeft. Hij heeft

steeds te kennen gegeven wanneer hij niet 100% zeker was betreffende het verloop van bepaalde

zaken.

Bijvoorbeeld:

"Ik denk dat ze drie keer kwamen" (Pagina 7 eerste verhoor)

"Ik weet niet de exacte tijd tussen tweede en derde keer" (Pagina 8 eerste verhoor)

"Ik weet niet exact, omdat ik problemen heb mijn geest ook en ik denk dat het voor het eerste interview

was" (Pagina 8 eerste verhoor)

7k denk dat het de 9de maand was, ik weet niet exact de datum" (Pagina 12 eerste verhoor)

"Ja, ik weet niet exact, maar de smokkelaars die bij ons waren die zeiden dat dit de plaats was en dat dit

die plaats was" (Pagina 13 van het eerste verhoor)

"Ik denk dat hij niet meer leeft, ik weet niet nu maar ik kende hem" (Pagina 17 eerste verhoor)

Tevens dient er te worden gewezen op het gegeven dat de twee laatste vragen betrekking hebben op

een periode waarbij verzoeker reeds OP de vlucht was. Hij was dan ook geen rechtstreekse getuige van

deze gebeurtenissen.
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Deze informatie werd ook niet onmiddellijk en rechtstreeks door de betrokken slachtoffers aan verzoeker

gemeld.

De familie van verzoeker hadden deze informatie niet aan hem medegedeeld aangezien ze hem dit leed

wouden besparen.

Het is de vrouw van verzoeker die hem uiteindelijk de informatie doorspeelde van de gebeurtenissen die

ter plaatse hadden plaatsgevonden. (Pagina 7 en 8 eerste verhoor)

Het is dan ook niet ondenkbaar dat de vrouw van verzoeker er niet in geslaagd is de perfecte tijdspanne

van al deze gebeurtenissen te reproduceren.

Dat verzoeker niet voldoende eenduidig zou hebben geantwoord, kan hem dan ook niet worden

verweten.

Vervolgens is het duidelijk gebleken, uit beide verhoren, dat verzoeker problemen had teneinde de

vragen met 100% begrip en inzicht te kunnen beantwoorden.

"En heeft u aan uw vrouw gevraagd, wanneer ze uw vader en broer voor het eerst aangevallen hadden?

Ze vroegen naar mij, maar toen ze het aan hen vertelden dat ze niet wisten waar ik was, dan sloegen ze

hen.

Maar was het winter; zomer, lente?

Het was een beetje warm.

Maar kan u mij vertellen wanneer uw schoonvader u vertelde dover de telefoons die F. (...) ontving van

de taliban?

Hij ontving telefoons van i. (...) en ze zeiden tegen F. (...) dat hij moest stoppen met werken met arbekis

of lokale politie omdat ze samenwerken met amerikanen".

Hieruit blijkt overduidelijk "een begripsprobleem".

Er had dan ook initiatief kunnen worden genomen teneinde de vragen eenvoudiger te stellen of anders

te formuleren, doch heeft men nagelaten dit te doen en heeft men gewoon de vragen blijven herhalen.

Voorts is het niet ondenkbaar te stellen dat verzoeker zo onder de indruk was/is van de feiten dat hij

deze niet helemaal voor de geest kan halen laat staan dat hij het hele verhaal vlekkeloos kan

reproduceren.

Verzoeker was overduidelijk in shock dat hij zijn thuisland, zijn familie en zijn gezin halsoverkop heeft

moeten verlaten teneinde zijn eigen leven en die van zijn familie niet langer in gevaar te brengen.

Verzoeker heeft meermaals te kennen gegeven dat hij zich bepaalde zaken moeilijk voor de geest kon

halen.

Tijdens het verhoor (Pagina 8 eerste verhoor) vragen ze aan verzoeker om welke reden hij zich niet kon

herinneren wanneer deze geïnformeerd werd over het gegeven dat diens vader voor de derde keer

werd aangevallen en vastgehouden.

Verzoeker heeft het volgende geantwoord op deze vraag: "ik weet niet exact, omdat ik problemen heb

met mijn geest ook

Volgens UNHCR dienen verschillende factoren hierbij in overweging genomen te worden: (Stuk 2)

"(...)"1

Vrije vertaling:

"De beslisser dient de effecten van desoriëntatie, taalbarrières, angst en/of vrees hieromtrent, in

gedachte te houden. De beslisser dient tevens rekening te houden met de effecten van de trauma's".

Tevens kan ook verwezen worden naar de "Self-Study Module 2: Refugee Status Determination.

Identifying Who is a Refugee" van UNHCR;

"(…)"2

Vrije vertaling:

"Misopvattingen of het falen om relevante feiten openbaar te maken mogen niet automatisch leiden tot

de conclusies dat de verzoeker geen geloofwaardig verzoek heeft. Onware verklaringen kunnen
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verschillende oorzaken hebben, met inbegrip van angst of wantrouwen, de effecten van traumatische

gebeurtenissen, of de kwaliteit van de interpretatie. Deze kunnen evenwel worden uitgelegd na verder

onderzoek of herevaluatie wanneer al de oorzaken van de zaak gekend zijn"

Het verwachtingspatroon van het CGVS van hoe een "echte" asielzoeker zou handelen en weten,

strookt overduidelijk niet met de realiteit.

Tot slot wordt er in de bestreden beslissing veel belang gehecht aan de facebookpagina van verzoeker

(Pagina 4 en 5 van de bestreden beslissing).

Maar liefst twee pagina's. heeft verweerster verwezen naar de informatie die vermeld staat op de

facebookpagina teneinde te besluiten dat er gegronde vermoedens rijzen dat hij vóór zijn komst naar

België een duurzaam verblijf had in Kabul, en het CGVS zou hebben misleid m.b.t. zijn

opleidingsniveau, zijn profiel en zijn financiële middelen waarover hij beschikte met het oog op het

verkrijgen van een internationale beschermingsstatus.

Verzoeker beschikt over twee facebookpagina's die beiden door twee verschillende personen werden

aangemaakt.

De facebookpagina's werden aangemaakt door Dhr. F. (...) en de tweede door Dhr. S. (…).

Het zijn dan ook deze twee personen die deze pagina volledig hebben aangemaakt voor verzoeker en

de nodige informatie hebben ingevuld.

De informatie die hierop terug te vinden is; strookt niet met de werkelijkheid.

Verzoeker wenst verweerster erop te duiden dat dit een gangbare praktijk is.

Teneinde sociaal te worden aanvaard, vervormen vele jongeren de waarheid, waarbij zij zeggen dat zij

van een "grootstad" komen zoals Kabul en universitaire studies hebben voltooid.

Het is dan ook niet onlogisch dat verzoeker "bevriend" was met mensen die "gestudeerd" hebben aan

de universiteit van Kabul.

Dat was net het doel van het opgeven van verkeerde informatie. Verzoeker wou net contacten leggen

met mensen van een hogere sociale klasse, mensen die gestudeerd hadden.

Hij vreesde dan ook dat, indien hij de waarheid zou gezegd hebben (nl dat hij in een fietsenwinkel werkt)

hij niet door deze mensen als "facebookvriend" zou worden geaccepteerd.

Verweerster stelt, ten onrechte, vast dat verzoeker een zeker opleidingsniveau zou hebben, omdat de

persoon die zijn facebook pagina heeft aangemaakt te kennen heeft gegeven dat verzoeker aan de

universiteit zou hebben gestudeerd en dat verzoeker een 15-tal boeken blijkt leuk te vinden op

facebook.

Het is niet omdat verzoeker op de knop "vind ik leuk" zou hebben gedrukt, dat deze werkelijk de 15

boeken heeft gelezen.

Tevens is het zeker niet ondenkbaar om de waarheid te vervormen op een facebookpagina teneinde

sociaal aanvaard te worden.

Men kan niet ontkennen dat het opgeven van foutieve informatie op facebook een gangbare praktijk is

die over heel de wereld wordt toegepast.

Het is dan ook teleurstellend vast te stellen, dat de bestreden beslissing van verweerster grotendeels

gewijd werd aan deze facebookpagina's.

Verweerster besluit vervolgens dat verzoeker het dus niet aannemelijk zou maken gegronde redenen te

hebben om te vrezen voor vervolging, evenmin zou er sprake zijn van een reëel risico op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4 Vreemdelingenwet.

MET BETREKKING TOT DE NIET-TOEKENNING VAN DE VLUCHTELINGENSTATUS

Overeenkomstig artikel 48/3, §1 Vreemdelingenwet wordt de vluchtelingenstatus toegekend aan de

vreemdeling die voldoet aan de voorwaarden van art. 1A2 van het Vluchtelingenverdrag.

A. De vreemdeling dient zich buiten het grondgebied te bevinden van de staat waarvan hij de

nationaliteit bezit.

In casu bevindt verzoeker zich in België en bijgevolg buiten het grondgebied van zijn land van herkomst

zijnde Afghanistan.

B. De vreemdeling dient een gegronde vrees voor vervolging te hebben.
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De persoon moet een vrees koesteren en die vrees wordt bepaald door de persoonlijkheid van het

individu. Het omvat een subjectief element. Daarenboven moet de vrees ook redelijk en gegrond zijn. Dit

houdt in dat ze verklaard moet kunnen worden aan de hand van objectieve gegevens.

Verzoekende partij vreesde zodanig voor zijn (en diens familie hun) leven dat hij niet meer naar huis

durfde terug te keren door de dreigingen afkomstig van de Taliban.

De vervolging moet een zekere ernst en zwaarte vertonen. Het moet gaan om een risico voor zijn leven

of zijn vrijheid.

Verzoekende partij werd meermaals bedreigd omwille van het feit dat hij een zogenaamde spion zou

zijn en dat hij verantwoordelijk werd geacht door de Taliban voor de aanhouding van Dhr. Mullah I. (...)

(Talibanleider).

De nonkel van de vrouw van verzoeker werd vermoord, alsmede diens broer.

De Ieden van de Taliban hebben de vader en de broer van verzoeker meermaals fysiek verwond.

De vader van verzoeker werd ontvoerd.

Tot op heden wordt er druk uitgeoefend op zijn familie omdat zij nog steeds op zoek zijn naar verzoeker.

Het is overduidelijk dat de Taliban deze zaak niet zal laten rusten en dat zij verzoeker willen

vermoorden.

C. De vervolging dient zijn oorzaak te vinden in redenen die te maken hebben met ras, godsdienst,

nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of de politieke overtuiging.

In casu vindt de vrees van verzoeker zijn oorsprong in het gegeven dat hij, voor zijn leven vreest.

Vooreerst werd zijn leven bedreigd doordat hij contacten onderhield met de nonkel van zijn vrouw Dhr.

F. (...).

Dhr. F. (...) was commandant bij de Arbeki of de lokale politie in Tatarkhel. De Taliban beschuldigde

deze samen te werken met de Amerikanen.

De Taliban beschuldigde in hun eerste dreigbrief verzoeker ervan, een spion te zijn. Zij hebben hem

verplicht het contact met zijn schoonfamilie te verbreken.

Dhr. F. (...) werd vermoord door de Taliban alsmede diens broer M. (...).

Vervolgens werd verzoeker nogmaals bedreigd in een tweede dreigbrief, waarin de Taliban hem

verantwoordelijk stelt voor de arrestatie van I. (...) (Talibanleider).

Volgens de Taliban heeft verzoeker als spion zijnde, informatie aan de Amerikanen doorgegeven

waardoor deze hem hebben kunnen arresteren. De Taliban is de mening toegedaan dat het, door de

informatie van verzoeker is, dat de Talibanleider werd aangehouden.

De Taliban heeft dan ook doodsbedreigingen geuit aan het adres van verzoeker.

Verzoeker vreest dan ook oprecht voor zijn leven, alsmede voor het leven van zijn familieleden, indien

hij terug zou moeten keren.

D. Er dient een gebrek aan bescherming te zijn in het land van herkomst.

Er is overduidelijk een gebrek aan bescherming geboden door de Afghaanse overheden.

De vervolging gaat uit van de Taliban, die tot op heden nog steeds grote delen van Afghanistan

controleren. De overheid kan of wil er niet tegen optreden.

Een bescherming vanwege de overheid, die tevens gebukt gaat onder het Talibanregime, is

ondenkbaar, minstens ten zeerste betwijfelbaar.

Gelet op de hierboven aangehaalde argumenten is het duidelijk dat de bestreden beslissing van

verweerster artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet schendt, door het statuut van de vluchtelingenstatus

niet toe te kennen aan verzoeker.

MET BETREKKING TOT DE NIET-TOEKENNING VAN DE SUBSIDIAIRE BESCHERMINGSSTATUS

Indien de weigering van de toekenning van de vluchtelingenstatus aan verzoekende partij behouden

blijft, dient opnieuw onderzocht te worden of hij subsidiaire bescherming kan verkrijgen op basis van

artikel 48/4 Vreemdelingenwet.

Artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:
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"(…)"

Verweerster stelt in haar beslissing dat:

"Er actueel in de provincies van Balkh, Bamiyan, Daykundi, Kabul, Panshir en Samangan, bepaalde

delen van Herat, Jawzjan, Parwan, Kapisa, Takhar en Jalabad geen reël risico voor burgers om het

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

willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict Deze gebieden kunnen dan ook beschouwd

worden als regio's in Afghanistan waar men zich kan vestigen om zich te onttrekken aan de onveiligheid

waarvan sprake is in bepaalde regio's van het land".

Het administratief dossier van verweerster bevat een rapport van het European Asylum Support Office

daterende van november 2016.

Nochtans dient het CGVS, gezien artikel 3 EVRM en de rechtspraak4 van het Europees Hof hieromtrent,

weldegelijk een onderzoek te voeren naar de risico's ingeval van terugkeer.

Het onderzoek gevoerd door verweerster bestaat uit:

- Een citaat gehaald uit 1 document daterende van november 2016;

- De vaststelling dat de taskara, door verzoeker neergelegd, eenvoudig te vervalsen is of op illegale

wijze kan worden verkregen;

- De dreigbrieven een geringe bewijswaarde hebben aangezien dergelijke "nachtbrieven" veelvuldig

vervalst worden;

- De brief van de dorpsoudsten ter bevestiging van de problemen van verzoeker een sterk gesolliciteerd

karakter heeft waardoor er geen bewijswaarde aan worden toegekend.

Uit het opgevraagde dossier bij het CGVS blijkt nergens dat men de voorgelegde stavingstukken van

verzoeker daadwerkelijk heeft onderzocht. Men gaat er gewoon vanuit dat verzoeker vervalste

documenten heeft voorgelegd.

Artikel 15 van de Kwalificatierichtlijn 2004/83/EG voorziet dat een asielzoeker in aanmerking komt voor

subsidiaire bescherming als er gegronde redenen zijn dat hij een reëel risico loopt op ernstige schade in

geval van terugkeer naar zijn land van herkomst, door ernstige bedreiging van het leven of de persoon

van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een internationaal of binnenlands

gewapend conflict.

De veiligheidssituatie in Afghanistan heeft de voorbije jaren weinig tot geen verbetering gekend:

"(…)".

Vrije vertaling:

"in de laatste jaren, heeft de hoofdstad van Afghanistan een verhoging gekend op het vlak van

bombardementen en andere aanvallen door de Taliban".

Het Human Rights Watch World Report van 2015 over Afghanistan stelde het volgende:

"(…)"

Vrije vertaling:

"Afghanistan is een nieuw tijdperk van instabiliteit ingetreden in 2014, met belangrijke implicaties wat

mensenrechten betreft".

Het rapport gaat verder:

"(…)".

Vrije vertaling:

"Onzekerheid over de politieke transitie en toenemende druk van Talibanopstandelingen, heeft

bijgedragen tot een verslechtering van de eerbiediging van de mensenrechten in het hele land,

waaronder straffeloosheid voor misbruik door veiligheidstroepen, bedreigingen van de rechten van

vrouwen en de vrijheid van meningsuiting, en willekeurige aanvallen waarbij burgers om het leven zijn

gekomen".

Hoewel de bewijslast berust op de asielzoeker, dient de Commissaris-Generaal toch ook rekening te

houden met de gekende situatie op het terrein om het risico in te schatten en dus ook met de rapporten

die daarover bestaan.
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In de bestreden beslissing wordt naar de door hun gekende informatie verwezen, doch die is te beperkt,

niet actueel en men zoekt duidelijk alleen informatie om hun stelling te staven namelijk dat er geen

vrees is.

Zoals reeds aangehaald, is de Commissaris-Generaal in haar bestreden beslissing de mening

toegedaan dat:

"er actueel in de provincies van Balkh, Bamiyan, Daykundi, Kabul, Panshir en Samangan, bepaalde

delen van Herat, Jawzjan, Parwan, Kapisa, Takhar en Jalabad geen reël risico voor burgers om het

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

willekeurig gewweld in het kader van een gewapend conflict. Deze gebieden kunnen dan ook

beschouwd worden als regio's in Afghanistan waar men zich kan vestigen om zich te ontrekken aan de

onveiligheid waarvan sprake is in bepaalde regio's van het land".

Men baseert zich hiervoor op een rapport die dateert van november 2016, doch niet overeenstemt met

de werkelijkheid.

Als men hetzelfde rapport in handen neemt daterende van december 2017 ziet men dat de situatie

reeds gewijzigd is.

Zo stelt de European Asylum Support Office dat de situatie in de regio waar verzoeker vandaan komt

betwistbaar is. (Stuk 3)

"(…)".

Vrije vertaling:

"Volgens analist Ali Obadi stonden in januari 2017 twee van de 28 districten Badakhshan (Yamgan en

Warduj) volledig onder Taliban-controle. Ten minste vier andere districten (Baharak, Raghistan, Argo en

Zebak) zijn meerdere malen van streek veranderd, terwijl vier andere (Jurm, Shohada, Tagab en Kuran

wa Munjan) worden betwist".

Het rapport maakt verder melding dat de situatie in Tagab onveilig is.

Nog in juli 2017 werden er 30 mensen vermoord in Tagab.

"(…)".

Vrije vertaling:

"Ook in juli 2017 hebben leden van de Taliban 30ALP-leden in Tagab overvallen en gedood".

Ook maakt het rapport melding van het aantal voorvallen die zich voorgedaan hebben in vergelijking

met andere districten.

Hieruit blijkt duidelijk dat Tagab district hier met kop en schouders bovenuit steekt.

The following table presents the number of security incidents per district in Kapisa Province (1419):

Alasay 9 Mahmudi Raqi 10

Hisa-i-Awali Kohistan 4 Nijrab 40

Hisa-i-Duwumi Kohistan 4 Tagab 67

Kob Band 3

Bij verdere lezing uit het rapport blijkt duidelijk dat de situatie in Tagab en omliggende districten onder

Talibancontrole staan:

"(…)"8.

Vrije vertaling:

"Volgens het ISW stonden sinds maart 2017 veel van Taaab en kleine delen van Niirab en Alasay onder

Taliban-controle. Grote delen van deze drie districten werden beschouwd als "steungebieden van de

Taliban met een hoog vertrouwen". Een traject door de overige vier districten van de provincie verbond

deze gebieden met Parwan en Baghlan en werd beschouwd als een "steunzone met een laag

vertrouwen" (1414).

In maart 2017 beweerden de Taliban via hun mediasite, Voice of Jihad, 95 % van het grondgebied in het

district Alasay, 70 % in Tagab, 50 % in Nijrab te controleren en guerilla-aanvallen uit te voeren in de

overige vier districten".

Dat de situatie onhoudbaar is, wordt tevens bevestigd in The Afghanistan Weekly Field report - OCHA

waarin men stelt dat (Stuk 4):
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"(…)"9.

Vrije vertaling:

"De gevechten en veiligheidsincidenten in Ghazni, Khost en Kapisa werden voortgezet. In de provincie

Kapisa werden naar verluidt 490 ontheemden van de districten Tagab en Lasay naar de provinciale

hoofdstad Mahmud-e-Raqi overgebracht naar aanleiding van botsingen tussen ANSF en NSAG. Voor

aile gemelde gevallen zijn beoordelingen aan de gang. Sinds januari zijn er 6.043 ontheemden in de

centrale regio, 6 procent van het totaal".

Een loutere opzoeking op het internet geeft de graad van geweld weer in Tagab en omstreken alsmede

de effectieve dreiging door de Taliban:

"(…)"10

Vrije vertaling:

"De dodelijkste aanslag was een hinderlaag in het district Tagab in de provincie Badakhshan. Kamil

Baig Hussaini, een lid van de provincieraad van Badakhshan, zei dat de Taliban 35 leden van de

Afghaanse politie in het gebied Kato Bala van het district hadden gedood.

De Taliban vielen eerst politiecontroleposten aan in district Tagab en toen de Afghaanse politie zich van

hun posten terugtrok werden zij geconfronteerd met een Talibanhinderlaog,"M. Hussaini zei. Alle 35

politiemensen werden door de Taliban doodgeschoten.

Ahmad Faisal Bigzad, de gouverneur van de provincie Badakhshan, zei:"11 politie werd gedood in de

hinderlaag (...) ".

Of nog :

"(…)"11.

Vrije vertaling;

"Op zoek naar een dekmantel, de Afghaanse politie konvooi achter een moddermengsel en ontketende

een hagel van kogels. Ongehinderd kwamen de Taliban-strijders dichterbij (...)

Dit is ons dagelijks leven aldus de politiechef van het district Tagab, een grotendeels door de Taliban

gecontroleerd stukje provincie (...) "Alles is zo - je kunt het met eigen ogen zien".

(...) Op dit soort gebieden is het de regering die in de schaduw opereert, volgens de dictaten van de

Taliban om in leven te blijven. (...)

De situatie in de provincie Zuid-Kapisa is één van de grootste uitdagingen van de oorlog voor de nieuwe

regering van president Ashraf Ghani geworden. Door het ontbreken van internationale troepen of hun

steun in de lucht hebben de Taliban de legitimiteit van de regeringstroepen daar en in verschillende

andere delen van het land verduisterd, in wat velen zien als een zorgwekkende voorbode voor de

komende jaren".

Er is dus niet langer sprake van een regio waar geen reëel risico bestaat voor de burgers.

Al deze nieuwe elementen dienen in overweging te worden genomen teneinde te weten of er een

subsidiaire bescherming dient geboden te worden.

Verder wenst verzoeker toch ook te verwijzen naar hetgeen er op de website van de Amerikaanse

ambassade kan gelezen worden over de veiligheidssituatie daterende van 10 januari 2018.

De Amerikaanse ambassade stelt dat (Stuk 5):

"(…)12".

Vrije vertaling:

"Reis niet naar Afghanistan vanwege misdaad, terrorisme, maatschappelijke onrust en gewapende

conflicten.

Reizen naar alle delen van Afghanistan is onveilig vanwege het grote aantal ontvoeringen,

gijzelingsacties, zelfmoordaanslagen, grootschalige militaire gevechtsoperaties, landmijnen,

terroristische en opstandelingenaanvallen, inclusief aanvallen met door voertuigen gedragen of andere

geïmproviseerde explosiemiddelen (IED' s). Aanvallen waren gericht op officiële Afghaanse en

Amerikaanse regeringskonvooien en verbindingen, buitenlandse ambassades, militaire installaties,

commerciële entiteiten, kantoren van niet-gouvernementele organisaties (NGO' s), ziekenhuizen,

gebedshuizen, restaurants, hotels, luchthavens en onderwijscentra.

Terroristische groeperingen blijven mogelijke aanslagen in Afghanistan in kaart brengen. Terroristen

kunnen aanvallen met weinig of geen waarschuwing, gericht op toeristische locaties, transporthubs,

openbare bijeenkomsten, markten/winkelcentra en lokale overheidsvoorzieningen (...)".

Ook de Belgische ambassade geeft een negatief reisadvies m.b.t. Afghanistan. Zij stelt dat:

"Laatste update
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Alle reizen naar Afghanistan worden volledig afgeraden. Zou u toch een reis naar dit land ondernemen,

dan is het absoluut noodzakelijk advies te vragen aan de Belgische ambassade in Islamabad (Pakistan)

en ze op de hoogte brengen van uw aankomst en verplaatsingen in het land.

Het geweld tegen buitenlanders neemt toe in Afghanistan. Terroristische groepen viseren alle

westerlingen in het land. Daarom zijn alle reizen naar Afghanistan heel risicovol. Er zijn geen veilige

zones meer. De toestand in Kaboel is erg gespannen:

Het geweld gaat de zomer van 2017 onverminderd voort in alle delen van het land.

Enkele voorbeelden: een terroristische aanval in het district Sayad in de noordelijke provincie Sar- e-PuI

op 5/08/1017 met 50 slachtoffersinwoners gedood, een zelfmoordaanslag tegen de militaire luchthaven

van Bagram op 3/08/1017, een aanslag te Kandahar op 2/08/1017, een aanslag op 1/08/1017 tegen een

moskee te Herat, een aanslag op de Iraakse ambassade te Kaboel op 31/07/2017, een aanval van de

Taliban op 24/07/2017 op een hospitaal te Taywara in de centrale provincie Ghor. De explosie van een

bornauto te Kaboel op 24/07/2017 veroorzaakte 24 doden en 42 gewonden. (...)

Bij een terroristische aanval op een Afghaanse legerbasis in de buurt van Mazar-e-Sharif op 21/04/1017

vielen er meer dan 160 dodelijke slachtoffers.

Minstens 11 burgers kwamen om in de zuidelijke provincie Helmand tussen Nawa en Lashkar Gah toen

een bom langs de rand van de weg explodeerde op 15/04/1017.

Een zelfmoordaanslag nabij het Ministerie van Defensie te Kaboel op 12/04/2017 maakte 5 dodelijke

slachtoffers.

Op 8/03/1017 doodden terroristen die als dokters verkleed waren 38 personen in een hospitaal te

Kaboel. Bij die aanval vielen ook nog 70 gewonden (...)13".

Ook werd er een advies geschreven betreffende de algemene veiligheid in Afghanistan. Hierbij wordt

het volgende geschreven:

"De veiligheidssituatie in Afghanistan is uiterst problematisch, ook na de terugtrekking van het gros van

de NAVO/ISAF-troepen begin dit jaar. Het land gaat momenteel door een belangrijke politieke,

economische en veiligheidstransitie.

De dreiging van terroristische en misdadige acties tegenover buitenlanders is zeer hoog. Gehele zones

van het land, stedelijke agglomeratie inbegrepen, ervaren het geweld van de gewapende

opstandelingen tegen de Afghaanse en de internationale veiligheidskrachten. Het conflict veroorzaakt

meer dan duizend doden elk jaar. Het gevaar kan de vorm aannemen van bomaanslagen,

zelfmoordaanvallen, ontvoeringen, gewapende confrontaties, aanvallen langs de wegen, tegen ngo's,

internationale organisaties, privé-ondernemingen en mensen die zich per toeval in de omgeving

bevinden.

De buitenlanders moeten zich tegen elk soort criminaliteit beschermen. Er is immers niet alleen het

geweld van de gevechten tussen de gewapende oppositie en de regeringskrachten. Het kan eveneens

gaan om politieke of criminele ontvoeringen. Al deze vormen van criminaliteit houden trouwens vaak

verband met illegale handel en smokkel, met name de drughandel.

Belgische burgers die worden tewerkgesteld door multilaterale organisaties (VN en haar

agentschappen, Europese Unie, NAVO, ontwikkelingsagentschappen) zijn onderworpen aan het

veiligheidsprotocol van deze organisaties en dienen zich hier strikt aan te houden.

Gewone diefstallen en roofovervallen kunnen af en toe in de stadscentra, de winkelcentra, de banken

(geldapparaten) en de plaatsen die regelmatig door de buitenlanders worden bezocht plaatsvinden.

Er is een grootrisico op ontvoeringen in heel het land.

De risico's in verband met de aanwezigheid van mijnen en niet-ontplofte munitie blijven bestaan in

verschillende zones van het Afghaanse grondgebied. Het wordt compleet afgeraden om over land te

reizen.(...)

De provincies

Er zijn geen veilige provincies meer. Er vinden vooral gevechten en aanvallen plaats in de provincies

van het zuiden, het oosten en het centrum maar ook van het noorden en, sinds kort, van het westen van

het land.

Sinds de aanval op een konvooi van westerse toeristen in de westelijke provincie Herat op 4/38/2016

zijn reizen en verplaatsingen in alle provincies van het land absoluut te vermijden. Sommige

reisagentschappen bieden nog steeds reizen aan naar Bamiyan, Herat en de Panjshirvallei. Deze zijn

compleet af te raden omwille van het ontvoeringsgevaar en het risico op terroristische aanvallen.

Het grensgebied met Pakistan is extreem gevaarlijk, onder andere door de regelmatige militaire

operaties tegen militante groeperingen"14.

Bij het lezen van deze tekst kan men alleen maar oordelen dat de toepassing van het artikel 48/4

mogelijk is.
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Tevens zou men zich kunnen afvragen hoe redelijk het zou zijn, een persoon terug te sturen naar een

land waarvan wij, België, afraden zich daar naartoe te begeven.

Tenslotte leest men in het Human Rights Watch Report Afghanistan 2015:

"Deteriorating security and growing fears for the future contributed to an increasing number of Afghans

fleeing their homes for other countries, or choosing not to return home from overseas. The number of

Afghans seeking safety outside the country also grew, with some making dangerous journeys from

Afghanistan through the mountains into Iran toward Europe or by boat to Australia. The number of

refugees returning to Afghanistan from neighboring countries has fallen in recent years, according to UN

HCR."

De vraag is echter of de subjectieve vrees die verzoeker inroept gegrond is, of met andere woorden

objectief kan worden vastgesteld.

Een gegronde vrees voor vervolging betekent niet dat er zekerheid dient te zijn omtrent het feit dat

iemand vervolgd zou worden ingeval van terugkeer, een redelijke kans is voldoende.

De bestreden beslissing schendt artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet, evenals artikel 3 EVRM, door

het statuut van de subsidiaire bescherming te weigeren aan verzoeker.”

2.2. Stukken

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

(i) foto’s die moeten aantonen dat verzoeker in zijn fietsenwinkel werkte (stuk 1);

(ii) een uittrekstel uit het rapport “Beyond Proof. Credibility Assessment in EU Asylum Systems” van

UNHCR van mei 2013 (stuk 2);

(iii) een uittreksel uit het EASO Country of Origin Information Report “Afghanistan. Security Situation”

van december 2017 (stuk 3);

(iv) Afghanistan Weekly Field Report, OCHA, 27 mei 2017 (stuk 4);

(v) webpagina van de Amerikaanse ambassade betreffende het negatief reisadvies, 10 januari 2018

(stuk 5);

(vi) webpagina van de Belgische ambassade betreffende het negatief reisadvies (stuk 6).

2.2.2. Ter terechtzitting van 1 april 2019 legt verzoeker overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid,

van de Vreemdelingenwet een aanvullende nota met nieuwe stukken neer. Het betreft een doktersattest

(zonder datum) (stuk 1), foto’s van bombardementen die zouden hebben plaatsgevonden in mei 2018

(stuk 2), foto’s van een overleden familielid van verzoeker (stuk 3) en een uittreksel uit het EASO

Country of Origin Information Report “Afghanistan. Security Situation – Update” van mei 2018 (stuk 4).

2.3. Beoordeling

2.3.1. Bevoegdheid

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

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: 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 een Raad voor Vreemdelingen-betwistingen, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr.

2479/001, p. 95-96 en 133). Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk

gebonden door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van 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 Verdrag van

Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, en vervolgens in het kader van artikel

48/4 van de Vreemdelingenwet.
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2.3.2. De bewijslast

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

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

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.
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2.3.3. Beoordeling van de vluchtelingenstatus

Van een kandidaat-vluchteling mag redelijkerwijze verwacht worden dat hij de asielinstanties van het

onthaalland, bevoegd om kennis te nemen van en te oordelen over zijn aanvraag tot hulp en

bescherming, van bij het begin in vertrouwen neemt door een waarheidsgetrouw relaas uiteen te zetten.

Een kandidaat-vluchteling heeft de verplichting om zijn volle medewerking te verlenen bij het

verschaffen van informatie over zijn verzoek om internationale bescherming en het is aan hem/haar om

de nodige feiten en alle relevante elementen aan te brengen aan de commissaris-generaal zodat deze

kan beslissen over dit verzoek. De medewerkingsplicht vereist dus van verzoeker dat hij zo

gedetailleerd en correct mogelijke informatie geeft over alle facetten van zijn identiteit, leefwereld en

vluchtrelaas.

Te dezen stelt de Raad in navolging van de commissaris-generaal vast dat aan verzoekers

voorgehouden profiel van ongeletterde en nauwelijks geschoolde landbouwerszoon geen geloof kan

worden gehecht. Verzoeker verklaarde bij de Dienst Vreemdelingenzaken slechts tot de tweede graad

van het lagere onderwijs naar school te zijn gegaan, alleen zijn eigen naam en die van zijn vader te

kunnen schrijven en behalve als landbouwer vanaf zijn twaalfde tot zijn tweeëntwintigste als hersteller

van (motor)fietsen te hebben gewerkt (administratief dossier (hierna: adm. doss.), stuk 18, verklaring

DVZ, nrs. 11 en 12). Tijdens zijn eerste gehoor op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen

en de Staatlozen (hierna: CGVS) verklaarde verzoeker, gevraagd waarom hij niet wist wat er in de door

hem neergelegde brieven van de taliban en de dorpsoudsten stond, dat hij analfabeet is en niet naar

school is geweest (adm. doss., stuk 8, gehoorverslag 11 september 2017, p. 3). Verderop in dit gehoor

bevestigde verzoeker zijn eerdere verklaringen dat hij tot de tweede klas naar school ging en daarna zijn

vader hielp op het veld en als hersteller van fietsen (ibidem, p. 11 en 15). Tijdens dit gehoor gevraagd of

hij actief was op sociale media, antwoordde verzoeker ontkennend (ibidem, p. 10). Tijdens het tweede

gehoor op het CGVS gaf verzoeker evenwel aan dat hij contact heeft met zijn familie via de

berichtenapplicatie van Facebook. Erop gewezen dat hij de vorige keer zei dat hij niet actief was op

sociale media, stelde verzoeker – naast de kwestie – dat hij verklaard had contact te hebben met zijn

familie via zijn mobiele telefoon en dat hem vervolgens om zijn nummer werd gevraagd (adm. doss.,

stuk 5, gehoorverslag 20 oktober 2017, p. 3). Uit verzoekers verklaringen en de prints aanwezig in het

administratief dossier blijkt dat verzoeker over twee accounts op Facebook beschikt en één account op

Instagram (adm. doss., stuk 5, gehoorverslag 20 oktober 2017, p. 3 en 5, en stuk 16, map met

‘Landeninformatie’, info Facebookpagina’s S. Z. en Z. S.). Uit verzoekers Facebookpagina’s blijkt dat hij

daarop verschillende tekstberichten deelde en tevens aangaf een vijftiental boeken leuk te vinden. Deze

vaststellingen ondermijnen zijn voorgehouden profiel van analfabeet die nauwelijks school heeft gelopen

en enkel zijn eigen naam en deze van zijn vader kan schrijven op fundamentele wijze.

De uitleg in het verzoekschrift dat verzoekers Facebookprofielen elk door een andere persoon werden

aangemaakt en beheerd, is geheel ongeloofwaardig. Verzoeker bevestigde meermaals dat hij en hij

alleen zijn beide Facebookpagina’s gebruikt en dat er dus niemand is die dit doet in zijn naam.

Geconfronteerd met de vaststelling dat zijn Facebookpagina vermeldt dat hij in Kaboel woonde en zowel

aan een middelbare school als aan de universiteit van Kaboel studeerde, ontkende verzoeker dit

eenvoudigweg. Verzoeker suggereerde dat iemand anders hier misschien voor verantwoordelijk was,

maar bleef erbij dat hij de enige is die zijn Facebookaccounts gebruikt. Pas na overleg met zijn advocaat

en enig aandringen van de dossierbehandelaar gooit verzoeker het over een andere boeg en beweert

hij dat een vriend in België zijn Facebookaccounts aanmaakte (adm. doss., stuk 5, gehoorverslag

20 oktober 2017, p. 3-4). Bovendien strooit verzoeker hierover in zijn verzoekschrift verder verwarring

door enerzijds aan te geven dat de informatie op zijn Facebookpagina’s niet van hemzelf afkomstig is,

maar anderzijds te betogen dat hij via Facebook contacten wilde leggen met mensen van hogere sociale

klassen en vreesde dat indien hij de waarheid zou zeggen over zijn job als fietsenmaker hij niet door

deze mensen als “facebookvriend” zou worden geaccepteerd. De Raad volgt verzoeker in zoverre hij

aanvoert dat informatie die publiekelijk gedeeld wordt via sociale media als Facebook niet

noodzakelijkerwijze met de werkelijkheid overeenstemt en aan contacten op Facebook niet steeds het

bestaan van een vriendschapsband of zelfs een enkele ontmoeting ‘in real life’ ten grondslag ligt. Er

kunnen verschillende redenen zijn waarom men op Facebook geen correcte informatie geeft omtrent

zijn persoon of contact legt met andere gebruikers van het medium. Daarom is de Raad, in tegenstelling

tot de commissaris-generaal, van oordeel dat informatie die blijkt uit verzoekers Facebookpagina’s op

zich niet voldoende is om te vermoeden dat verzoeker voor zijn komst naar België een duurzaam verblijf

had in Kaboel.
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Daargelaten de vraag of verzoeker al dan niet op zijn Facebookpagina’s foutieve informatie vermeld

heeft, kan de Raad niet om de vaststelling heen dat verzoeker getracht heeft bepaalde informatie over

zijn profiel en/of verblijfplaatsen voor de asielinstanties verborgen te houden door te liegen over het

bestaan van zijn Facebookprofielen. Minstens dient te worden vastgesteld dat verzoeker een hoger

niveau van geletterdheid heeft dan hij heeft willen laten uitschijnen en wellicht ook langer naar school is

geweest dan hij beweert. Waar op basis van zijn verklaringen kan worden aangenomen dat hij

oorspronkelijk uit het district Tagab van de provincie Kapisa afkomstig is en zekere tijd in deze regio

heeft verbleven, kan verzoeker gelet op voorgaande vaststellingen niet overtuigen wat betreft zijn

activiteiten als landbouwer en fietsenmaker en zijn verblijf in deze rurale omgeving tot aan zijn

voorgehouden vertrek uit Afghanistan. Nu verzoeker de aangevoerde vervolgingsfeiten situeert in deze

regio en in de periode voorafgaand aan zijn voorgehouden vertrek, komt de geloofwaardigheid daarvan

op de helling te staan.

Het ongeloofwaardig karakter van verzoekers vluchtmotieven blijkt verder op overtuigende wijze uit

volgende pertinente motieven van de bestreden beslissing:

“Ten eerste legde u volatiele verklaringen af over de wijze waarop zowel u als uw vrouw geïnformeerd

werden over de dood van uw schoonnonkel. Zo verklaarde u aanvankelijk tijdens het eerste gehoor op

het CGVS dat u het nieuws in verband met het overlijden van uw schoonnonkel vernam van mensen die

slachtoffer waren geweest van dat gevecht in Tatarkhel (CGVS I, pg. 22). Later tijdens het eerste

gehoor bij het CGVS beweerde u dat uw schoonvader u hierover belde (CGVS I, pg. 23). Tijdens het

tweede gehoor op het CGVS legde u hier opnieuw een andere verklaring over af en stelde u dat u over

de dood van uw schoonnonkel werd geïnformeerd door uw schoonbroer (CGVS II, pg. 12). Daarnaast

verklaarde u tijdens het eerste gehoor op het CGVS dat uw vrouw geïnformeerd werd over de dood van

haar nonkel door de lokale mensen zelf (CGVS I, pg. 24). Er werd u opnieuw dezelfde vraag gesteld

tijdens het eerste gehoor bij het CGVS en u verklaarde toen dat mensen het te weten komen (CGVS I,

pg. 24). Uiteindelijk verklaarde u tijdens datzelfde gehoor dat het uw jongere broer was die het vertelde

aan uw vrouw (CGVS I, pg. 24). Gedurende het tweede gehoor bij het CGVS verklaarde u echter dat het

uw jongere zus was die uw vrouw informeerde over het overlijden van haar nonkel (CGVS II, pg. 13).

Toen u geconfronteerd werd met deze steeds wisselende en inconsistente verklaringen over de wijze

waarop uw vrouw werd geïnformeerd over het overlijden van haar nonkel, stelde u dat uw jongere broer

en jongere zus hetzelfde waren en u niet wist of het uw jongere broer of jongere zus was die het tegen

uw vrouw zei (CGVS II, pg. 18). Dergelijke verklaringen bieden echter geen uitleg voor uw inconsistente

verklaringen, u stelde immers zelf duidelijk tijdens het eerste gehoor dat het uw jongere broer was en

tijdens het tweede gehoor dat het uw jongere zus was. Dergelijke volatiele en incoherente verklaringen

betreffende de wijze waarop u en uw vrouw te weten kwamen dat uw schoonnonkel om het leven kwam

bij een hinderlaag van de Taliban, ondermijnen op fundamentele wijze de geloofwaardigheid van uw

asielrelaas. Er kan immers redelijkerwijze verwacht worden dat u hierover samenhangende en

eenduidige verklaringen aflegt aangezien het de moord op uw schoonnonkel betreft en hij de persoon is

waardoor u zelf problemen zou gekend hebben met de Taliban. Bovendien vormden deze problemen de

oorzaak voor uw vertrek uit Afghanistan.

Ten tweede legde u tegenstrijdige verklaringen af over het moment of de dag waarop uw vader u

informeerde over de eerste dreigbrief. Tijdens het eerste gehoor op het CGVS stelde u dat uw vader u

informeerde over de brief twee à drie dagen nadat hij deze ontvangen had (CGVS I, pg. 20). De

verklaringen die u hierover aflegde tijdens het tweede gehoor staan hier echter in schril contrast mee. U

stelde immers tijdens het tweede gehoor bij het CGVS dat uw vader u dit vertelde op dezelfde dag – en

dus niet twee à drie dagen later - dat hij de brief ontving van de mullah (CGVS II, pg. 9). Toen u met

deze tegenstrijdige verklaringen werd geconfronteerd, bleef u volharden in uw laatste verklaringen en

verklaarde u dat u het nieuws van de dreigbrief op dezelfde dag had ontvangen als uw vader de brief

had gekregen. Dergelijke uitleg waarbij u louter vasthoudt aan uw laatste verklaringen, vormt op geen

enkele wijze een verschoning voor de vastgestelde tegenstrijdigheid. Het feit dat u tegenstrijdige

verklaringen aflegde over het moment waarop u het nieuws van de eerste dreigbrief ontving, doet op

ernstige wijze afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw asielrelaas. Het was immers de eerste keer dat

u bedreigd werd door de Taliban en er kan dan ook redelijkerwijze verwacht worden dat u hierover

samenhangende en coherente verklaringen aflegt.

Daarnaast legde u incoherente verklaringen af over de problemen die uw familie na uw vertrek uit

Afghanistan nog gekend zou hebben ten gevolge van de bedreigingen die u van de Taliban ontvangen

had.

Zo legde u inconsistente verklaringen af over het aantal keren dat uw familie na uw vertrek uit

Afghanistan nog problemen gekend zou hebben met de Taliban. U zei op het eerste gehoor bij het

CGVS dat uw vader drie keer – en uw broer twee keer - werd lastig gevallen door de taliban (CGVS I,

pg.7 & 8). U zei dat de Taliban voor het eerst naar uw huis kwamen en uw vader en broer sloegen
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ongeveer anderhalve tot twee maanden na uw vertrek. Ze kwamen vervolgens nogmaals langs tien

dagen later en sloegen hierbij opnieuw uw vader en broer. Uiteindelijk was er nog een derde aanval op

uw vader. Ze ontvoerden uw vader toen hij op weg was van de bazaar naar huis en hielden hem vast

voor een periode van 20 dagen (CGVS I, pg. 7 & 8). U zei dat uw familie nadien geen problemen meer

gekend had met de Taliban, maar u wel wist dat de Taliban nog steeds naar u vroegen (CGVS I, pg. 8).

Tijdens het tweede gehoor bij het CGVS verklaarde u echter niet te weten hoe vaak de Taliban

langskwamen bij u thuis na uw vertrek uit Afghanistan. Er werd u deze vraag verschillende keren

gesteld. Zo werd er u gevraagd of de Taliban 1 keer, 3 keren, meer dan 5 keren of meer dan 10 keren

langskwamen. Ook hierop kon u geen antwoord geven en stelde u dat u niet wist hoe vaak ze naar uw

huis kwamen (CGVS II, pg. 16 & 17). Toen u met deze inconsistente verklaringen werd geconfronteerd,

bleef u bij uw eerste verklaring dat de Taliban 2 of 3 keer langskwamen bij u thuis (CGVS II, pg. 18).

Dergelijke uitleg, waarbij u louter blijft vasthouden aan uw initiële verklaringen, vormt echter geen

geldige verschoning aangezien u tijdens het tweede gehoor bij het CGVS zelf verschillende keren had

verklaard niet te weten hoe vaak de Taliban langskwamen. Het feit dat u over het aantal keren dat de

Taliban bij u thuis langskwamen na uw vertrek incoherente verklaringen aflegt, doet verder afbreuk aan

de geloofwaardigheid van uw asielrelaas. Redelijkerwijs kan er immers van u verwacht worden dat u

hierover samenhangende en coherente verklaringen aflegt aangezien de ernstige problemen die uw

familie na uw vertrek zou gekend hebben met de Taliban – onder meer een ontvoering van uw vader -

een rechtstreeks gevolg van uw problemen met de Taliban zijn.

Daarnaast legde u tegenstrijdige verklaringen af over de duurtijd van de ontvoering van uw vader door

de Taliban na uw vertrek. U beweerde tijdens het eerste gehoor bij het CGVS dat de Taliban uw vader

ontvoerden toen hij op weg naar huis was van de bazaar en hem ongeveer 20 dagen vasthielden

(CGVS I, pg. 7 & 8). Tijdens het laatste gehoor op het CGVS beweerde u eveneens dat uw vader

meegenomen werd door de Taliban. U verklaarde echter dat hij slechts voor 4-5 dagen bij de Taliban

was (CGVS II, pg. 17). Toen u met deze tegenstrijdige verklaringen over de ontvoering van uw vader

werd geconfronteerd, bleef u erbij dat uw vader slechts voor 5-6 dagen werd meegenomen maar u

verschafte voorts geen enkele uitleg voor deze flagrante tegenstrijdigheid. Het feit dat u over een

dergelijk belangrijk element dat plaatsvond na uw vertrek, nl. de ontvoering van uw vader, inconsistente

verklaringen aflegt doet ernstig afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw asielrelaas. Gelet op de ernst

van de feiten, nl. dat het om de ontvoering van uw vader gaat en deze ontvoering rechtstreeks gelieerd

is aan uw problemen met de Taliban, kan er dan ook redelijkerwijze van u verwacht worden dat u

hierover coherente en samenhangende verklaringen aflegt.”

In zijn verzoekschrift betoogt verzoeker dat hij op geen enkel moment gelogen heeft en steeds te

kennen heeft gegeven wanneer hij niet honderd procent zeker was omtrent het verloop van bepaalde

zaken. De Raad wijst er evenwel op dat nergens uit de gehoorverslagen blijkt dat verzoeker met

betrekking tot de feiten die zich zouden hebben voorgedaan toen hij nog in Afghanistan was heeft

aangegeven niet zeker te zijn over zijn antwoorden op daarover gestelde vragen. De voorbeelden die

verzoeker in het verzoekschrift aanhaalt hebben enerzijds betrekking op feiten die zich na zijn vertrek

zouden hebben voorgedaan en betreffen anderzijds elementen die geen rechtstreeks verband houden

met de kern van zijn vluchtrelaas.

Wat betreft de problemen die verzoekers familie na zijn vertrek uit Afghanistan nog zou hebben gekend,

is het gegeven dat verzoeker toen reeds niet meer in Afghanistan was en er dus geen getuige van was,

niet afdoende om zijn incoherente verklaringen desbetreffend te verklaren of te verschonen. Verzoeker

wijst erop dat het zijn vrouw was die hem de informatie over die gebeurtenissen heeft doorgespeeld en

stelt dat het niet ondenkbaar is dat zijn vrouw er niet in geslaagd is de perfecte tijdspanne van al deze

gebeurtenissen te reproduceren. Hij gaat er evenwel aan voorbij dat hem in de bestreden beslissing niet

louter wordt verweten incoherente verklaringen te hebben afgelegd over de tijdspanne of chronologie

van de gebeurtenissen. De Raad acht het niet aannemelijk dat verzoeker, waar hij tijdens zijn eerste

gehoor nog gewag maakte van drie bezoeken van de taliban na zijn vertrek, tijdens zijn tweede gehoor

geheel niet meer weet – zelfs niet bij benadering – hoeveel keer de taliban nog is langsgekomen. Dat

verzoeker dan aan het einde van zijn tweede gehoor, na confrontatie met zijn eerdere verklaring dat de

taliban na zijn vertrek drie keer langskwamen, plots verklaart dat zijn vrouw hem zei dat de taliban nog

twee of drie keer naar zijn huis kwam (adm. doss., stuk 5, gehoorverslag 20 oktober 2017, p. 18), kan

allerminst overtuigen. Verder mag worden verwacht dat indien verzoeker niet zeker was over de duurtijd

van de ontvoering van zijn vader, hij dit duidelijk zou hebben aangegeven. Verzoeker verklaarde echter

tijdens het eerste gehoor zonder voorbehoud dat zijn vader ongeveer twintig dagen werd vastgehouden

(adm. doss., stuk 8, gehoorverslag 11 september 2017, p. 8). Evenmin maakte verzoeker enig

voorbehoud toen hij tijdens het tweede gehoor verklaarde dat zijn vader vier of vijf dagen werd

vastgehouden (adm. doss., stuk 5, gehoorverslag 20 oktober 2017, p. 17). Dat verzoeker na confrontatie
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met zijn tegenstrijdige verklaringen een derde versie van de feiten geeft, met name dat zijn vader vijf à

zes dagen werd vastgehouden, is in het geheel niet ernstig te noemen (ibidem, p. 19).

Waar verzoeker de inconsistenties en tegenstrijdigheden in zijn verklaringen toeschrijft aan “een

begripsprobleem”, kan hij evenmin overtuigen. Verzoeker toont niet aan, noch blijkt uit de

gehoorverslagen, dat hij de vragen met betrekking tot de elementen waarop de motieven van de

bestreden beslissing zijn gebaseerd niet of onvoldoende zou hebben begrepen. Ter illustratie van zijn

bewering verwijst verzoeker slechts naar passages uit het eerste gehoor die geen betrekking hebben op

de concrete vaststellingen van de bestreden beslissing. Uit deze passages kan verder niet blijken dat

verzoeker over het algemeen moeite had met de vraagstelling tijdens de gehoren. De Raad stelt vast

dat verzoeker tijdens zijn eerste gehoor enkele keren naast de kwestie antwoordde en dat dezelfde

vraag daarom soms meerdere keren moest worden herhaald alvorens verzoeker deze daadwerkelijk

beantwoordde (adm. doss., stuk 8, gehoorverslag 11 september 2017, p. 7, 12, 13, 21-22). Dat

verzoeker soms pas na meerdere pogingen van de dossierbehandelaar een antwoord gaf op de vraag,

duidt er niet op dat hij deze vraag initieel niet zou hebben begrepen.

De Raad volgt verzoeker evenmin waar deze tracht voor te houden dat een vermeend trauma de

vastgestelde incoherenties en tegenstrijdigheden kan verklaren. Verzoeker stelt dat hij overduidelijk in

shock was door de gebeurtenissen en het abrupte afscheid van zijn land van herkomst en familie.

Echter, verzoeker noch zijn advocaat heeft tijdens de gehoren gewezen op het bestaan van een

dermate psychische problematiek dat deze ertoe leidt dat verzoeker niet in staat zou zijn om zijn relaas

naar behoren uiteen te zetten. Verzoeker stelt dat hij meermaals heeft aangegeven dat hij zich bepaalde

zaken moeilijk voor de geest kon halen, maar verwijst desbetreffend slechts naar zijn verklaring tijdens

het eerste gehoor dat hij zich niet kon herinneren wanneer hij geïnformeerd werd over het feit dat zijn

vader voor de derde keer werd aangevallen en vastgehouden (adm. doss., stuk 8, gehoorverslag

11 september 2017, p. 8). Het betreft hier echter geen element dat weerhouden werd in de motivering

van de bestreden beslissing. Verzoeker laat na in concreto aan te tonen dat, waar of op welke wijze het

beweerde trauma zijn verklaringen zou hebben beïnvloed. Evenmin toont hij aan dat of op welke wijze

dit van invloed zou zijn geweest op de motivering van de bestreden beslissing. Ter terechtzitting legt

verzoeker een doktersattest neer waarin melding wordt gemaakt van bepaalde klachten waarmee hij

zou kampen als gevolg van stress (hoofdpijn, maagpijn, rugpijn en concentratieproblemen) (aanvullende

nota verzoeker, stuk 1). De Raad stelt echter vast dat dit attest geen datum bevat en bijgevolg niet kan

aantonen dat deze medische problemen zich tijdens verzoekers gehoren op het CGVS voordeden.

Verder kan uit het attest niet blijken of deze diagnose mede is gestoeld op objectieve vaststellingen, dan

wel louter op basis van verzoekers eigen (subjectieve) verklaringen. In elk geval kan uit dit attest niet

blijken dat verzoeker omwille van de stressklachten die hij heeft niet in staat zou zijn om correcte en

coherente verklaringen af te leggen met betrekking tot de kernelementen van zijn relaas. De Raad merkt

in dit verband nog op dat elk gehoorgesprek stress en emoties met zich meebrengt, maar dat dit geen

afbreuk doet aan de plicht om het vluchtrelaas zo correct en volledig mogelijk te vertellen (cf. RvS

5 januari 2007, nr. 166.377).

De door verzoeker neergelegde documenten kunnen geen ander licht werpen op de gedane

vaststellingen. De Raad schaart zich achter de motivering die de commissaris-generaal hierover in de

bestreden beslissing heeft uiteengezet:

“De taskara die u neerlegde kan bovenstaande vaststellingen betreffende uw werkelijke profiel én uw

verblijfplaatsen in Afghanistan niet wijzigen. Uit informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een

kopie aan uw administratief dossier werd toegevoegd, blijkt dat officiële documenten zoals uw taskara,

in Afghanistan of daarbuiten eenvoudig vervalst of op illegale wijze verkregen kunnen worden. De

bewijswaarde van uw taskara voor uw recente herkomst is dan ook uiterst gering. Deze geringe

bewijswaarde geldt ook voor de 2 dreigbrieven die u kreeg en die opgemaakt zouden zijn door de

Taliban. Uit informatie waarover het CGVS beschikt, blijkt dat dergelijke ‘nachtbrieven’ veelvuldig

vervalst worden.

Voorts legde u nog een brief voor van de dorpsoudsten die na uw vertrek werd opgesteld ter bevestiging

van uw problemen. Deze brief heeft echter een sterk gesolliciteerd karakter, waardoor er geen

bewijswaarde kan aan worden toegekend. Bovendien kunnen documenten enkel een ondersteunende

bewijswaarde hebben indien ze gepaard gaan met geloofwaardige verklaringen, wat in deze niet het

geval is. Tevens blijkt uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, dat allerhande

documenten tegen betaling gefabriceerd kunnen worden, wat de bewijswaarde van dergelijke stukken

verder relativeert.”
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De kritiek dat niet blijkt dat de commissaris-generaal deze documenten daadwerkelijk heeft onderzocht

en er gewoon van uitgaat dat verzoeker valse documenten heeft voorgelegd, is in casu niet dienstig.

Immers, uit vaste rechtspraak van de Raad van State blijkt dat de commissaris-generaal – en bijgevolg

ook de Raad – aan de aangebrachte stukken absolute bewijswaarde mag weigeren wanneer deze

onvoldoende garanties bieden op het vlak van authenticiteit (zie RvS 27 februari 2001, nr. X). Bij

verwerping van de aangebrachte stukken dient de commissaris-generaal noch de Raad aan te tonen dat

ze vals zijn, maar volstaat het duidelijk aan te geven waarom deze stukken naar hun oordeel geen of

onvoldoende bewijswaarde bezitten (RvS 18 juni 2004, nr. X; RvS 7 oktober 2003, nr. X; RvS 18 juni

2003, nr. X). Dit is in casu gebeurd.

De bij het verzoekschrift gevoegde foto’s die moeten aantonen dat verzoeker in zijn fietsenwinkel werkte

(stukkenbundel verzoeker, stuk 1) bevatten geen objectieve aanwijzingen wat betreft de afgebeelde

personen, de plaats waar of het tijdstip waarop zij werden genomen. Mede gelet op hoger weergegeven

motieven volstaan zij niet om aan te tonen dat verzoeker op het ogenblik van de door hem aangevoerde

vervolgingsfeiten werkzaam was in een fietsenwinkel in Tamir in het district Tagab van de provincie

Kapisa.

Bij een ter terechtzitting neergelegde aanvullende nota voegt verzoeker nog enkele foto’s die moeten

aantonen dat er in mei 2018 bombardementen hebben plaatsgevonden waarbij de plaatselijke bakkerij

gelegen in zijn straat door de taliban zou zijn geviseerd en een familielid van hem zou zijn omgekomen

(aanvullende nota verzoeker, stukken 2 en 3). Nog daargelaten de vaststelling dat deze gebeurtenis

geen verband houdt met verzoekers persoonlijke vluchtmotieven, aangezien het de bedoeling van de

taliban zou zijn geweest om zoveel mogelijk slachtoffers te maken in het dorp, dient te worden

vastgesteld dat deze foto’s geen enkele objectieve aanwijzing bevatten wat betreft de identiteit van de

personen die erop te zien zijn en de plaats waar, het tijdstip waarop of de omstandigheden waarin zij

werden genomen. In voornoemde aanvullende nota geeft verzoeker verder aan dat hij twee maanden

eerder werd ingelicht over een bombardement op zijn huis. Zijn huis zou daardoor grotendeels zijn

vernield en zijn vrouw zou op vraag van de politie het huis hebben verlaten en samen met de rest van

verzoekers gezin zijn ingetrokken bij de buurman. Verzoeker legt hiervan echter geen enkel (begin van)

bewijs voor en licht bovendien niet toe welke de link is tussen deze gebeurtenis en zijn ongeloofwaardig

bevonden vluchtrelaas.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet kan worden aangenomen dat in deze is

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

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 hij 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, wordt in de bestreden beslissing terecht als volgt gesteld:

“Naast de erkenning van de vluchtelingenstatus, kan aan een asielzoeker ook de 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
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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. Er is immers geen behoefte aan internationale bescherming indien er in

een deel van het land van herkomst geen gegronde vrees voor vervolging of geen reëel risico op

ernstige schade bestaat, en indien van de asielzoeker redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij in dat

deel van het land blijft. Om te bepalen of de asielzoeker over een redelijk vestigingsalternatief beschikt

in een ander deel van het land van nationaliteit, dient rekening te worden gehouden met de algemene

omstandigheden in het land van herkomst en met de persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker.”

Uit recente landeninformatie die door verzoeker werd bijgebracht, meer bepaald het EASO Country of

Origin Information Report “Afghanistan. Security Situation – Update” van mei 2018, waarvan een

uittreksel is gevoegd bij de door verzoeker ter terechtzitting neergelegde aanvullende nota, kan niet

blijken dat het niet langer opgaat te stellen dat het geweldsniveau en de impact van het conflict in

Afghanistan nog steeds regionaal erg verschillend is, zoals blijkt uit informatie aanwezig in het

administratief dossier (stuk 16, map met ‘Landeninformatie’, EASO Country of Origin Information Report

“Afghanistan – Security Situation” van november 2016). Voor zover blijkt dat de veiligheidssituatie in de

regio van herkomst van de verzoeker om internationale bescherming een reëel risico op ernstige schade

in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet inhoudt, dient overeenkomstig artikel 48/5,

§ 3, van die wet te worden nagegaan of de verzoeker zich aan de onveiligheid in zijn regio van herkomst

kan onttrekken door zich te vestigen in een regio waar dergelijk risico niet aanwezig is. Rekening

houdend met wat hoger is uiteengezet met betrekking tot verzoekers voorgehouden profiel, wordt in de

bestreden beslissing op goede gronden als volgt gemotiveerd:

“Uit het geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt dat u ongeloofwaardige verklaringen heeft

afgelegd over het door u aangemeten profiel en uw verblijfplaatsen in Afghanistan. Door uw gebrekkige

medewerking op dit punt laat u niet toe om op basis van uw verklaringen op een correcte wijze tot een

inschatting te komen van uw werkelijk profiel en uw werkelijke verblijfplaatsen in Afghanistan. Door het

afleggen van ongeloofwaardige verklaringen met betrekking tot het door u aangemeten socio-

economisch profiel in Afghanistan, verhindert u het CGVS te beoordelen of u in staat is om bij een

terugkeer naar Afghanistan, buiten uw regio van herkomst, in uw levensonderhoud te voorzien.

Bijgevolg laat u niet toe de redelijkheid van een intern vestigingsalternatief na te gaan en weigert u aldus

de noodzakelijke medewerking te verlenen bij de beoordeling van uw mogelijkheden tot hervestiging.

Nochtans berust voor iedere vorm van internationale bescherming, zowel voor de status van vluchteling

als voor de subsidiaire bescherming, de plicht tot medewerking op uw schouders.

Door bewust de ware toedracht op dit punt te verzwijgen kan u de subsidiaire beschermingsstatus niet

worden toegekend.”

Waar verzoeker, onder verwijzing naar door hem gevoegde landeninformatie, betoogt dat de actuele

veiligheidssituatie in Afghanistan en in het district Tagab van de provincie Kapisa de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet

rechtvaardigt, gaat hij voorbij aan bovenstaande pertinente motivering in de bestreden beslissing. Zijn

betoog is derhalve niet dienstig.

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 in uiterst 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
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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.

2.3.7. Het enig middel is ongegrond.

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 zestien april tweeduizend negentien 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


