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nr. 220 096 van 23 april 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. KALIN

Hulsbergweg 7/A

3520 ZONHOVEN

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 13 juni 2018 heeft

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

14 mei 2018.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 7 maart 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 april 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat M. KALIN verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U bezit de Afghaanse nationaliteit en bent in 1995 geboren in het dorp Saracha Ali Khan, in het district

Behsud van de provincie Nangarhar, waar u tot uw vertrek hebt gewoond. U bent Tadzjiek van etnische

origine en hangt het soenitische geloof aan.

Uw vader stierf een aantal jaren voor uw vertrek een natuurlijke dood. Uw moeder, uw vier broers en uw

vijf zussen verblijven in Saracha Ali Khan. U bent sinds uw kindertijd verloofd met F. G., zij

verblijft eveneens in Saracha Ali Khan.
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U volgde vier jaar lang les in de madrassa van Shamsul Islam, waar u regelmatig werd aangesproken

over de jihad en de aanwezigheid van de Amerikanen in Afghanistan. Toen u dit tegen uw moeder

vertelde ging ze poolshoogte nemen bij de imam. Een discussie volgde en toen men toegaf u te willen

rekruteren voor de jihad dreigde uw moeder klacht in de dienen. De imam dreigde op zijn beurt u te

vermoorden indien ze dat zou doen. Hierop besliste uw moeder dat u het land diende te verlaten.

U vertrok in de zomer van 2015 uit Afghanistan en reisde via Iran en Turkije verder naar Europa. U deed

op 4 november 2015 een verzoek om internationale bescherming in België.

Ter staving van uw verzoek legt u uw originele Afghaanse identiteitsdocument (taskara); een kopie van

het Afghaanse identiteitsdocument (taskara) van uw vader en de enveloppe waarin beide documenten u

werden toegestuurd neer.

Bij terugkeer naar Afghanistan vreest u vermoord te worden door de taliban.

B. Motivering

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

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

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

hoofde heeft kunnen vaststellen.

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

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

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

Na grondig onderzoek van de door u aangehaalde feiten en alle elementen aanwezig in het

administratieve dossier moet worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om een vrees voor

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie aannemelijk te maken en evenmin om

zwaarwegende gronden aannemelijk te maken dat u een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin

van art. 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Vooreerst blijkt dat u bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) helemaal niets vermeldde over uw eigen

problemen in verband met rekrutering voor de jihad. U haalde er enkel in algemene termen de

veiligheidssituatie en de rekrutering van jonge mannen door de Taliban en Daesh in uw regio van

herkomst aan en stelde te vrezen dat dit ook aan u zou kunnen overkomen. U verklaarde expliciet dat u

niet persoonlijk bedreigd werd maar louter de taliban, en analoog daaraan Daesh, in het algemeen

vreesde (Vragenlijst CGVS, punt 5). Dat u bij het CGVS opeens als hoofdreden voor uw verzoek om

internationale bescherming aanhaalt persoonlijk te zijn bedreigd met de dood via de lokale madrassa

indien u zich niet zou aansluiten bij de jihad (NPO p. 9), komt dan ook niet geloofwaardig over. U zegt

hierover in het persoonlijk onderhoud op het CGVS dat men bij het invullen van de vragenlijst op de

DVZ ten onrechte heeft genoteerd dat u niet persoonlijk werd bedreigd terwijl u had gezegd wel

persoonlijk bedreigd te zijn geweest, bovendien zou u niet de tijd hebben gehad om uw volledige

verhaal te vertellen (NPO p. 3, 10). Deze uitleg kan niet overtuigen daar u na voorlezing van de

vragenlijst bevestigde dat de genoteerde verklaringen correct waren. Zelfs indien u niet alles had

kunnen vertellen op de beschikbare tijd had u toen wel de kans om een manifest onjuist genoteerde

verklaring recht te zetten.

Uw verklaringen betreffende uw vermeende vluchtmotieven kunnen overigens niet overtuigen. Zo is het

opvallend dat u stelt dat niemand anders in uw familie problemen kende of kent met de taliban. U hebt

nochtans vier broers tussen 22 en 35 jaar oud – toch de leeftijdscategorie die kan worden opgeroepen

voor de jihad – die allen in Saracha Ali Khan wonen. Uw moeder ruziede met de imam, dreigde klacht in

te dienen en stuurde u het land uit, maar ook zij kende na uw vertrek geen problemen (NPO p. 9-10). U

stelt aanvankelijk dat u niemand anders in het dorp kent die problemen kende met de taliban. Verder

doorgevraagd stelt u dat ze veel mensen meenamen, maar dat u die mensen niet kent. Doorgevraagd

noemt u twee namen van jongens die bij u in de madrassa zaten, maar u kunt verder niets over hen of

hun familie vertellen (NPO p. 10-11). Het hoeft weinig betoog dat dit niet kan overtuigen. Indien de imam

van de moskee in uw dorp jongeren wil overtuigen zich in te zetten voor de jihad kan op zijn minst

worden verwacht dat u andere jongeren uit uw dorp of madrassa kent die gelijkaardige

problemen meemaakten en dat u meer over hen kunt vertellen dan enkel hun voornaam. Dat dit

geenszins het geval blijkt ondermijnt verder de geloofwaardigheid van uw verklaringen.
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Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen maakt u de door u aangehaalde vluchtmotieven

niet aannemelijk, zodat deze niet de basis kunnen vormen voor een risicoanalyse in het licht van de

toekenning van de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus.

De documenten die u neerlegt kunnen bovenstaande conclusie niet ombuigen. De

Afghaanse identiteitsdocumenten van uzelf en uw vader vormen louter een indicatie van uw identiteit en

regio van herkomst, hetgeen hier niet onmiddellijk wordt betwist.

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

Afghaanse asielzoeker ook een subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

in Afghanistan.

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

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

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

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

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

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

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

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

aantal burgerslachtoffers en het aantal veiligheidsincidenten belangrijke indicatoren zijn voor het

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

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

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

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

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

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

burgers te beoordelen. Uit de analyse van de veiligheidssituatie door UNHCR blijkt weliswaar dat de

veiligheidssituatie in Afghanistan sinds begin 2013 verslechterd is, doch anderzijds blijkt dat het

geweldsniveau en de impact van het conflict nog steeds regionaal erg verschillend is. Deze sterke

regionale verschillen typeren het conflict in Afghanistan. Om die redenen dient niet alleen rekening te

worden gehouden met de actuele situatie in uw land van herkomst, maar ook met de veiligheidssituatie

in het gebied van waar u afkomstig bent. Gezien uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit

Afghanistan, dient in casu de veiligheidssituatie in het district Behsud te worden beoordeeld.

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

COI Focus Afghanistan: Veiligheidssituatie in Jalalabad van 20 februari 2018 en het EASO Country of

Origin Information Report : Afghanistan Security Situation december 2017) blijkt dat het grootste

aandeel van het geweld en de kern van het conflict in Afghanistan te situeren is in het Zuiden,

Zuidoosten en het Oosten. De provincie Nangarhar behoort tot de oostelijke regio van Afghanistan.
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Inzake de veiligheidssituatie wordt voorts vastgesteld dat de situatie in de steden, vooral de

provinciehoofdplaatsen, sterk verschilt van deze op het platteland. Dit geldt eveneens voor de stad

Jalalabad, een stad gelegen aan de rivier Kabul die tevens een apart provinciaal district vormt. Uit de

beschikbare informatie blijkt dat de stad Jalalabad echter groter is dan de districtsgrenzen aanduiden.

Bepaalde buitenwijken van de stad Jalalabad liggen in de omliggende districten Behsud, en Surkh

Rod, respectievelijke ten noorden en ten westen van de stad Jalalabad. Snelle urbanisatie, gedreven

door economische migratie, plattelandsvlucht, terugkeer van vluchtelingen uit Pakistan en conflict-

gerelateerde ontheemden, heeft de omliggende dorpen doen opgaan in een grootstedelijk gebied dat

ver buiten de districtsgrenzen reikt. De wijken die een buitenwijk vormen van de stad Jalalabad, maar de

jure in een ander district zijn gelokaliseerd, worden door het CGVS bij de stad Jalalabad gerekend, daar

zij deel uitmaken van de stad Jalalabad in haar geheel.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de typologie van het geweld in de districten Jalalabad, Behsud en

Surkhrod gelijklopend is. In alle drie de districten kan het gros van het geweld toegeschreven worden

aan de taliban of ISKP. Het geweld in is voornamelijk gericht tegen overheidspersoneel, meer bepaald

Afghaans en internationaal veiligheidspersoneel, meestal in de vorm van aanslagen met bermbommen

(IED’s), mijnen en andere explosieven. Daarnaast vonden er ook enkele complexe aanslagen plaats.

Deze aanslagen passen binnen het patroon dat zich de laatste jaren gevestigd heeft in de grote steden

in Afghanistan, met name complexe aanslagen die gericht zijn tegen high profile- doelwitten waarbij

overheidsgebouwen, gebouwen van Afghaanse veiligheidsdiensten, en plaatsen met een internationale

diplomatieke, militaire, humanitaire, supranationale aanwezigheid geviseerd worden.

Hoewel het geweld in de drie districten voornamelijk doelgericht van aard is, zorgt de aard van het

gebruikte geweld er voor dat ook burgers zonder specifiek profiel gedood of verwond. De impact van de

hierboven beschreven aanslagen is niet van dien aard dat het inwoners van Jalalabad, Behsud of

Surkhrod dwingt hun woonplaats te verlaten. De drie districten blijken daarentegen een toevluchtsoord

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

Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat uit de beschikbare informatie blijkt dat ISKP actief is in de

provincie Nangarhar, en er de taliban en ANSF bestrijdt. ISKP is openlijk en militair aanwezig in de

zuidelijke districten van de provincie Nangarhar die grenzen aan Pakistan. Het CGVS benadrukt dat aan

asielzoekers afkomstig uit deze regio de subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend omwille van

de algemene veiligheidssituatie in hun regio van herkomst, 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.

Niettegenstaande er zich in de het district Behsud met enige regelmaat terreuraanslagen voordoen, kan

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

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

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

conclusie gekomen dat er voor burgers in Behsud actueel geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te

worden van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld in

het kader van een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers in Behsud aldus geen reëel risico op

ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet. U bracht geen informatie aan

waaruit het tegendeel zou blijken.

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

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

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

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

willekeurig geweld.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep
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2.1.1. In een eerste middel wordt de schending aangevoerd “van het artikel 1 van het Verdrag van

Genève van 28 juli 1951 betreffende het statuut van vluchtelingen, van de artikelen 48/3, 48/4, 48/5 en

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

vestiging en verwijdering van vreemdelingen, schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, het

redelijkheidsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel, schending van artikel 4 van Richtlijn 2004/83”.

Verzoeker laat gelden wat volgt:

“Wat betreft de eigen problemen i.v.m. rekrutering

(…)

Verzoekende partij kan zich niet vinden in deze argumentatie van het CGVS.

Verzoekende partij benadrukt dat hij bij de DVZ de instructie had gekregen om alles in het kort te

vertellen.

Zijn asielrelaas diende hij in het algemeen uit te leggen.

Daarnaast werd hem meegedeeld dat hij daarna, tijdens het onderhoud op het CGVS, de mogelijkheid

zal krijgen om alles in detail uit te leggen.

Verzoekende partij had dus niet alles kunnen vertellen omwille van de instructies die hij had ontvangen.

Nu komen stellen dat hij dat dan maar had moeten doen, mag niet worden aanzien als een reden om

het verzoek tot internationale bescherming af te wijzen.

Eveneens verwijst verzoekende partij naar zijn verklaringen tijdens het persoonlijk onderhoud op het

CGVS.

Verzoekende partij heeft in het begin van het persoonlijk onderhoud zijn bemerkingen kenbaar gemaakt:

(…)

De voorwaarde dat er dan maar een voorafgaande schriftelijke weergave had moeten worden

overgemaakt aan het CGVS (wat hij weliswaar had gedaan maar niet ten aanzien van het CGVS), was

tot dan toe niet geëist geweest.

Dit dan ook gebruiken als reden om zijn verzoek tot internationale bescherming te weigeren, is dan ook

onredelijk en disproportioneel en nooit voorafgaand aan verzoekende partij meegedeeld geweest.

Een melding in het begin van het interview was steeds voldoende geweest.

Er nu op terug komen omdat de wet daarna gewijzigd is geweest, gaat niet op.

Een schriftelijke opmerking op de nota's van het persoonlijk onderhoud op het CGVS geven, was

eveneens niet vereist gezien zijn opmerking over het interview op DVZ reeds in de nota's waren

opgenomen.

Verzoekende partij is dan ook van oordeel dat de argumentatie van het CGVS niet kan weerhouden

worden.

2.2.Wat betreft de verklaringen over de vluchtmotieven

Verzoekende partij kan zich niet vinden in deze argumentatie van het CGVS.

Verzoekende partij heeft getracht alle informatie te geven waarover hij beschikte en die hij zich op dat

moment ook herinnerde.

Deze kan beperkt lijken in de ogen van het CGVS, doch verzoekende partij verkiest de waarheid te

vertellen in plaats van namen te verzinnen.

Bovendien wil hij ook benadrukken dat het zijn probleem was in die zin dat men trachtte hem te

rekruteren en niet zijn broers.

Het was ook hij die bedreigd werd op het moment dat zijn moeder dreigde om een klacht in te dienen.

Hierdoor had hij geen andere keuze dan te vertrekken.

Hij was immers het probleem en daardoor is hij vertrokken.

De argumentatie van het CGVS kan niet worden weerhouden.”

In een tweede middel, aangaande de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus voert verzoeker

de schending aan “van artikel 48/4, Vreemdelingenwet en artikel 62 Vreemdelingenwet. schending van

het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel”.

Verzoeker stelt:

“Het CGVS is van oordeel dat het district Behsud niet valt onder een regio waarvoor er subsidiaire

bescherming kan worden verleend, quod non.

Immers het CGVS houdt onvoldoende rekening met de gewelddaden in het district en met de incidenten

die aldaar plaats vinden.

Burgers zonder specifiek profiel worden gedood of gewond, worden tevens vermeld in de COI Focus.

Daarnaast vermeldt de COI Focus van 20 februari 2018 (p. 33) dat precieze statistieken over

burgerslachtoffers in Jalalabad, en de districten Behsud en Surkhrod niet beschikbaar zijn.
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Er kan dan ook niet zomaar vanuit gegaan worden dat deze beperkt zouden zijn. Daarenboven elk

(burger)slachtoffer is er één teveel.

"Precieze statistieken over burgerslachtoffers in Jalalabad, de districten Behsud en Surkhrod zijn niet

beschikbaar. "

Bovendien is ISKP openlijk en militair actief in de provincie Nangarghar (waarvan Behsud een district

is). Er wordt gestreden zowel met de taliban als met ANSF.

Verzoekende partij kan dan ook de motivatie van het CGVS op dit punt niet volgen.

Eveneens wijst verzoekende partij erop dat het CGVS ook helemaal geen rekening houdt met de

individuele situatie van verzoekende partij, een jongere die nog maar 23 jaar geworden is, een jongere

die reeds sinds 2015 in België verblijft in het kader van een verzoek tot internationale.

Verzoekende partij is daardoor sterk verwesterd.

Verzoekende partij verwijst onder andere naar het arrest van Uw raad van 26 januari 2017 (nr. 181.307)

en naar de argumenten hierin verwerkt.

De RvV verwees onder meer naar de UNHCR richtlijnen van 19 april 2016. Hieruit blijkt dat men niet

effectief moet bekeerd zijn tot een andere religie om beschouwd te kunnen worden als iemand die

waarden en/of uiterlijkheden heeft aangenomen die worden geassocieerd met Westerse landen.

Hierdoor beticht de Afghaanse gemeenschap en in het bijzonder de Taliban hen van steun aan de

regering en de internationale gemeenschap. Dat de Afghaanse jongeman zelf heeft verklaard nog een

moslim te zijn, doet geen afbreuk aan het feit dat de Taliban hem wel degelijk kan beschouwen als een

afvallige.

Ook in huidige zaak kan er niet getwijfeld worden over het feit dat de Afghaanse bevolking de jongeman

als verwesterd kan zien en dit potentiële risico's zoals foltering of moord met zich meebrengt.

Dit gaat veel verder dan de vraag of de jongeman zelf zich terug kan aanpassen aan de Afghaanse

normen en waarden en is des te meer een reden om de beslissing van het CGVS te hervormen,

minstens om het dossier terug te sturen naar het CGVS.

Wat betreft de overige argumenten, verwijst verzoekende partij naar de argumenten uitgewerkt onder

het eerste middel.

Het tweede middel is ernstig en gegrond.”

2.1.2. Bij toepassing van artikel 39/76 van de Vreemdelingenwet brengt verweerder op 6 november

2018 een aanvullen de nota bij.

Deze nota bevat: (i) EASO “Country of Origin Information Report: Afghanistan Security Situation –

Update” – mei 2018; (ii) Country Guidance: “Afghanistan. Guidance nota and common analysis” 2018.

2.1.3. Verweerder brengt op 10 april 2019 bij toepassing van artikel 39/76 van de Vreemdelingenwet

een aanvullende nota bij.

Deze nota bevat:

- UNHCR “Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers

from Afghanistan” van 30 augustus 2018;

- COI Focus Afghanistan: “Veiligheidssituatie in Jalalabad” van 25 februari 2019;

- EASO Country of Origin Report: “Afghanistan Security Situation”, van december 2017, p. 1-68, 195-

201;

- EASO Country of Origin Report: “Afghanistan Security Situation, Update”, van mei 2018, p. 1-24,

111-118;

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

71-77, 87.

Beoordeling

2.2.1. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de

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

bestuurshandelingen, heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing

te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de

middelen die het recht hem verschaft. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen

op eenvoudige wijze in deze beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker

deze motieven kent en aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele

motiveringsplicht in casu bereikt en voert hij in wezen de schending aan van de materiële

motiveringsplicht. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de

bestreden beslissing op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen

en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.
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2.2.2. Gelet op hun onderlinge verwevenheid worden de beide middelen samen behandeld.

2.2.3. In de mate dat verzoeker verwijst naar artikel 4.3. van de Richtlijn 2004/83 merkt de Raad op dat

deze bepaling werd overgenomen in artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet.

2.2.4. Verzoeker voert inzake het probleem van zijn rekrutering door de Taliban aan dat hij de instructie

had gekregen om op de DVZ alles in het kort te vertellen; verzoeker vertelde dan ook niet alles.

Van een verzoeker om internationale bescherming, die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en

daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag echter worden verwacht dat deze

alle elementen ter ondersteuning van zijn verzoek om internationale bescherming op correcte wijze en

zo accuraat mogelijk aanbrengt, zeker de elementen die de directe aanleiding vormen van zijn vertrek of

vlucht uit het land van herkomst. Hij dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds

van bij het eerste interview, daar op hem de verplichting rust om zijn volledige medewerking te verlenen

aan de asielprocedure. Ondanks dat de vragenlijst niet tot doel heeft een uitvoerig of gedetailleerd

overzicht van alle elementen of feiten te geven, kan niet worden aangenomen dat verzoeker dermate

essentiële en frappante elementen als een persoonlijke doodsbedreiging bij weigering tot aansluiting bij

de Taliban hierin niet zou hebben vermeld.

Het is naar het oordeel van de Raad niet disproportioneel of onredelijk dat verweerder motiveert dat

verzoeker deze doodsbedreigingen ten aanzien van zijn persoon had moeten vertellen bij het indienen

van zijn verzoek tot internationale bescherming gezien de impact die deze bedreigingen op hem zouden

hebben gehad. Aangezien verzoeker dit essentieel element in zijn relaas niet meedeelde betreft dit een

negatieve indicatie voor zijn geloofwaardigheid.

De verwijzing naar zijn verklaringen tijdens het gehoor bij verweerder is niet dienstig ter weerlegging van

de motivering die luidt:

“Vooreerst blijkt dat u bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) helemaal niets vermeldde over uw eigen

problemen in verband met rekrutering voor de jihad. U haalde er enkel in algemene termen de

veiligheidssituatie en de rekrutering van jonge mannen door de Taliban en Daesh in uw regio van

herkomst aan en stelde te vrezen dat dit ook aan u zou kunnen overkomen. U verklaarde expliciet dat u

niet persoonlijk bedreigd werd maar louter de taliban, en analoog daaraan Daesh, in het algemeen

vreesde (Vragenlijst CGVS, punt 5). Dat u bij het CGVS opeens als hoofdreden voor uw verzoek om

internationale bescherming aanhaalt persoonlijk te zijn bedreigd met de dood via de lokale madrassa

indien u zich niet zou aansluiten bij de jihad (NPO p. 9), komt dan ook niet geloofwaardig over. U zegt

hierover in het persoonlijk onderhoud op het CGVS dat men bij het invullen van de vragenlijst op de

DVZ ten onrechte heeft genoteerd dat u niet persoonlijk werd bedreigd terwijl u had gezegd wel

persoonlijk bedreigd te zijn geweest, bovendien zou u niet de tijd hebben gehad om uw volledige

verhaal te vertellen (NPO p. 3, 10). Deze uitleg kan niet overtuigen daar u na voorlezing van de

vragenlijst bevestigde dat de genoteerde verklaringen correct waren. Zelfs indien u niet alles had

kunnen vertellen op de beschikbare tijd had u toen wel de kans om een manifest onjuist genoteerde

verklaring recht te zetten.”

De voormelde motivering vindt steun in het administratief dossier, is terecht en pertinent en wordt door

de Raad overgenomen omdat ze niet dienstig of concreet wordt weerlegd.

Inzake verzoekers vluchtmotieven oordeelt de bestreden beslissing als volgt:

“Uw verklaringen betreffende uw vermeende vluchtmotieven kunnen overigens niet overtuigen. Zo is het

opvallend dat u stelt dat niemand anders in uw familie problemen kende of kent met de taliban. U hebt

nochtans vier broers tussen 22 en 35 jaar oud – toch de leeftijdscategorie die kan worden opgeroepen

voor de jihad – die allen in Saracha Ali Khan wonen. Uw moeder ruziede met de imam, dreigde klacht in

te dienen en stuurde u het land uit, maar ook zij kende na uw vertrek geen problemen (NPO p. 9-10). U

stelt aanvankelijk dat u niemand anders in het dorp kent die problemen kende met de taliban. Verder

doorgevraagd stelt u dat ze veel mensen meenamen, maar dat u die mensen niet kent. Doorgevraagd

noemt u twee namen van jongens die bij u in de madrassa zaten, maar u kunt verder niets over hen of

hun familie vertellen (NPO p. 10-11). Het hoeft weinig betoog dat dit niet kan overtuigen. Indien de imam

van de moskee in uw dorp jongeren wil overtuigen zich in te zetten voor de jihad kan op zijn minst

worden verwacht dat u andere jongeren uit uw dorp of madrassa kent die gelijkaardige

problemen meemaakten en dat u meer over hen kunt vertellen dan enkel hun voornaam. Dat dit

geenszins het geval blijkt ondermijnt verder de geloofwaardigheid van uw verklaringen.”

Waar verzoeker benadrukt dat het zijn persoonlijk probleem was omdat hij, in tegenstelling tot zijn

broers, werd gerekruteerd stelt de Raad vast dat dit niet afdoende is om de motivering te weerleggen

die terecht vaststelt dat (i) het merkwaardig is dat verzoekers vier broers niet werden benaderd voor de

jihad; (ii) verzoeker inconsistente verklaringen aflegde wie al dan niet problemen kende met de Taliban;
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(iii) verzoeker nagenoeg niets kon vertellen over jongens uit zijn directe omgeving (zijn dorp/ madrassa)

die wel zouden zijn gerekruteerd.

De bestreden beslissing wordt omwille van voorgaande vaststellingen door de Raad gevolgd waar deze

motiveert dat verzoekers vluchtmotieven niet aannemelijk zijn.

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet.

2.2.5. 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.

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.

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

oordeelt de commissaris-generaal op basis van de informatie toegevoegd aan het administratief dossier

dat er voor burgers in Behsud actueel geen reëel risico bestaat op ernstige schade in de zin van artikel

48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet.

Deze informatie wordt genoegzaam bevestigd in het door verwerende partij bij aanvullende nota van 6

november 2018 aangebrachte EASO Country of Origin Information Report “Afghanistan. Security

Situation” van mei 2018 en de “Country Guidance: Afghanistan. Guidance note and common analysis”

van EASO van juni 2018.

Uit deze informatie volgt dat het geweld in zowel het district Jalalabad, hoewel de veiligheidssituatie er

verslechterd is sinds augustus 2017, als in het district Behsud nog steeds voornamelijk doelgericht van

aard is en dat de impact van de doelgerichte aanslagen die er plaatshebben niet van die aard is dat het

inwoners van Jalalabad of Behsud dwingt hun woonplaats te verlaten. Meer nog, deze plaatsen blijken

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

Hier kan nog aan worden toegevoegd dat uit de informatie in het administratief dossier blijkt dat

Jalalabad via de internationale luchthaven van Kabul en de weg tussen Kabul en Jalalabad op een

relatief veilige manier toegankelijk is en dat verzoeker vanuit Jalalabad kan doorreizen naar het

omliggende district Behsud. Tevens blijkt uit deze informatie dat opstandelingen soms controleposten en

konvooien van veiligheidsdiensten op de weg viseren waardoor het verkeer op de weg soms urenlang

geblokkeerd kan zijn. Het gegeven dat de weg een doelwit vormt van de opstandelingen belet evenwel

niet dat er nog steeds sterk seizoensgebonden migratiepatronen zijn, waarbij vele Afghanen de koude

wintermaanden in Kabul ontvluchten door naar Jalalabad te reizen, en in omgekeerde richting de

drukkende hitte in de zomer ontvluchten richting Kabul. Uit dezelfde informatie blijkt dat het grootste

probleem op deze weg de verkeersveiligheid is, waarvan de oorzaken moeten worden gezocht bij

roekeloos rijgedrag en een verouderd wagenpark. Dergelijke risico's houden echter geen enkel verband

met een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 c), van de Vreemdelingenwet.

Daarenboven blijkt de informatie die verweerder in de aanvullende nota van 10 april 209 bijbrengt de

verdere actualisering te zijn van de informatie waarop de beoordeling in de bestreden beslissing werd

gebaseerd en kan ook hieruit worden afgeleid dat er voor burgers in Behsud actueel geen reëel risico

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

Verzoekers verwijzing naar de COI Focus van 20 februari 2018 is niet dienstig gezien verweerder

actuelere informatie bijbrengt. De verwijzing naar een arrest van de Raad van januari 2017 is evenmin

dienstig aangezien arresten van de Raad geen precedentswaarde hebben.
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Ten slotte kan worden opgemerkt dat verzoeker geen persoonlijke omstandigheden aantoont die in zijn

hoofde het risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet

verhogen.

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 zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.

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 drieëntwintig april tweeduizend negentien

door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


