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nr. 221 181 van 15 mei 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. VAN DER HASSELT

Sint Annalaan 608/gelijkvloers

1800 VILVOORDE

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 2 januari 2018 heeft

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

30 november 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 4 februari 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 maart 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. VAN CAMP.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat L. JANS loco advocaat M. VAN

DER HASSELT, en van attaché C. CORNELIS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die volgens zijn verklaringen op 20 oktober 2015 België is binnengekomen, diende op 22

oktober 2015 een verzoek om internationale bescherming in. Verzoekers vingerafdrukken werden op 9

oktober 2015 genomen in Griekenland (Eurodac).

1.2. Op 30 november 2017 nam de commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing, die verzoeker

bij aangetekende brief van 30 november 2017 ter kennis werd gebracht, is de bestreden beslissing die

luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 22/10/2015
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Overdracht CGVS: 13/01/2016

In het kader van uw asielaanvraag werd u door een medewerker van het Commissariaat-generaal voor

de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) gehoord op 16 november 2017 van 14.00u. tot 16.20u. U werd

bijgestaan door een tolk die het Dari machtig is. Uw advocaat, meester VAN DER HASSELT Marijke, was

aanwezig van 15.30u. tot het einde van het gehoor.

A. Feitenrelaas

U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te bezitten, etnische Tadzjiek en soenniet te zijn. U bent geboren

en getogen in het dorp Shahrak Turkmani (district Nahar Shahi, provincie Balkh). U ging naar school tot

de 11e graad.

Uw vader werkte als imam in de grote moskee van uw dorp. Hij werd tweemaal door de taliban gevraagd

om de jongeren die hij las gaf, aan te moedigen om mee te doen met de jihad. Uw vader weigerde dit en

zette zijn werk als imam voort. Zes of zesenhalf jaar geleden werd uw vader doodgeschoten toen hij uit

de moskee kwam. Uw oom nam de zorg voor jullie gezin op zich.

Op 16 saur 1394 (6 mei 2015) kwamen er 5 leden van de taliban ‘s nachts naar uw huis. Ze vroegen u

om te bidden en de jihad te doen. De volgende ochtend spraken ze uw oom aan bij de moskee. Ze vroegen

hem om u naar het gebed in de moskee te sturen. Uw oom drong aan dat u er naartoe ging. U ging, maar

u kwam aan na het gebed. De taliban vroegen u opnieuw om u aan te sluiten bij de jihad tegen de

autoriteiten. U ging hier tegenin en zei dat u dit niet wou doen. U keerde terug naar huis. In de nacht die

daarop volgde, stond de taliban opnieuw aan uw huis. Ze sloegen u en u verloor het bewustzijn. U was

bij de dokter toen u bijkwam. De volgende nacht kwamen de taliban opnieuw naar uw huis, u was niet

thuis. Ze beschuldigden u van spionage omdat er enkele leden van de taliban waren gearresteerd. Na dit

incident besloot uw oom dat het tijd werd om u weg te sturen.

Omwille van deze problemen verliet u Afghanistan in mei 2015. Voorts acht u de algemene situatie in uw

regio van herkomst onveilig, reden waarom u in ondergeschikte orde de subsidiaire beschermingsstatus

vraagt. U vertrok naar Turkije, waar u vijf maanden gewerkt heeft als loodgieter. U reisde vervolgens

verder via Griekenland, Macedonië Servië en enkele onbekende landen voor u in België aankwam op 20

oktober 2015. Hier vroeg u op 22 oktober 2015 asiel aan.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u volgende documenten neer: uw taskara, een schoolrapport, een

medisch document en een kaart van uw werk in Turkije.

B. Motivering

Er dient door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) te worden

vastgesteld dat u de hoedanigheid van vluchteling overeenkomstig art. 1, par. A, lid 2 van de Conventie

van Genève niet kan worden toegekend. U heeft immers onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er in

hoofde van uw persoon een gegronde vrees kan worden vermoed voor vervolging omwille van uw

nationaliteit, etnie, religie, politieke overtuiging of het behoren tot een welbepaalde sociale groep.

Het CGVS kan namelijk geen geloof hechten aan de door u aangehaalde feiten. Wat betreft de

asielmotieven die u heeft ingeroepen, met name uw vrees voor de taliban, dient te worden opgemerkt dat

u deze vrees allesbehalve geloofwaardig heeft gemaakt. Uw asielrelaas bevat namelijk verschillende

onlogische verklaringen en inconsistenties die de geloofwaardigheid van uw problemen volledig

ondergraven.

U verklaart dat de taliban u persoonlijk viseren om te rekruteren. Zij kwamen hiervoor meerdere keren bij

jullie thuis en hebben u de laatste keer voor uw vertrek zelfs dermate toegetakeld dat u het bewustzijn

verloor en bij de dokter terug wakker werd (CGVS, p. 11). Er dient vooreerst te worden opgemerkt dat u

niets over al deze incidenten meedeelde tijdens uw interview op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

Daar verklaarde u louter dat de taliban alle jongeren in het dorp vroegen om zich bij de taliban aan te

sluiten. U verklaart verder dat, gezien u de juiste leeftijd had voor rekrutering door de taliban, u besloot

uw land te verlaten. U zegt verder nog dat uw vader enkele jaren geleden door de taliban vermoord werd

omdat hij weigerde jongeren te ronselen voor de taliban (vragenlijst CGVS, vraag 5).
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U wordt dan nog gevraagd of dit een goede samenvatting was van uw problemen in Afghanistan waarop

u bevestigend antwoordt (vragenlijst CGVS, vraag 5). Dat u op de DVZ niets vermeld over de

verschillende incidenten met de taliban die u en uw familie meemaakten, waaronder een incident waarbij

ernstig fysiek geweld werd gebruikt, en louter verklaart dat u uit Afghanistan bent vertrokken omdat u de

juiste leeftijd voor rekrutering had, roept ernstige vragen op.

Over deze incidenten zelf zijn uw verklaringen op het CGVS verder weinig doorleefd of overtuigend.

Gevraagd of u en uw oom spraken over het eerste nachtelijke bezoek van de taliban nadat ze weer

vertrokken waren zegt u louter dat uw oom niets zei waarna u toevoegt dat hij zei dat het gevaarlijke

mensen zijn (CGVS, p. 14). Nogmaals gevraagd of met uw oom besprak wat er net daarvoor was gebeurd

zegt u dat jullie niets zeiden (CGVS, p. 14). Dat u en uw oom niets tegen elkaar te zeggen zouden hebben

nadat zonet vijf gewapende taliban aan jullie deur stonden is weinig overtuigend.

Voorts maakte u allerminst duidelijk waarom de taliban u persoonlijk zouden hebben geviseerd. Uit de

informatie van het CGVS blijkt dat rekrutering door de Taliban veelal op vrijwillige basis gebeurt. Dit

gebeurt omwille van werkloosheid, geldnood, beveiliging tegen andere gewapende milities, ideologische

overtuiging enzovoort. Gedwongen rekrutering kan gebeuren in gebieden waarin de Taliban meer

manschappen nodig heeft, maar dit gebeurt uitzonderlijk. Uit uw relaas blijkt niet dat u ooit iets deed dat

tegen de taliban gericht was. U hielp uw moeder in het huishouden, u ging naar school en in uw vrije tijd

deed u verder niets (CGVS, pp. 8-9). Ook als u specifiek de vraag gesteld werd waarom de taliban u

zouden willen rekruteren, zegt u enkel dat u naar hun propaganda moest luisteren en dat ze u wilden

meenemen. U zei vervolgens dat u tegen hen inging (CGVS, p. 17). U had echter geen idee waarom de

taliban mensen wilden rekruteren die het niet met hen eens waren (CGVS, p. 17). Dat u geen enkele

concrete informatie kan bieden over de reden waarom de taliban u persoonlijk viseert om gedwongen te

rekruteren doet, gezien bovenstaande informatie over rekrutering door de taliban, ernstig twijfelen aan de

geloofwaardigheid van uw relaas.

Voorst kon u ook over uw derde contact met de taliban maar zeer beperkte informatie geven. U wist enkel

dat ze met drie waren en dat ze u onmiddellijk begonnen te slaan, waardoor u bewusteloos werd. U had

geen idee wat er voor gezorgd heeft dat ze daar mee stopten en hoe ze terug vertrokken. U wist tevens

niet hoe u bij de dokter was geraakt of wie u daar naartoe had gebracht (CGVS, p. 16). Dit is zeer

merkwaardig. U zegt doorheen uw asielverklaringen te vrezen dat de taliban u zouden meenemen of

vermoorden. Dat u dan geen enkele informatie weet te bieden over hoe u dan uiteindelijk aan hen wist te

ontkomen nadat zij u bewusteloos hadden geslagen doet verdere twijfels reizen over de

geloofwaardigheid van uw verklaringen. Dat u verder over dit incident überhaupt niet gesproken zou

hebben met uw oom, die de volgende dag naast u zat bij de dokter, ondergraaft verder

de geloofwaardigheid van uw asielmotieven (CGVS, p. 16).

Ook over de rekrutering van de andere jongeren in het dorp bleef u vaag. Zo noemde u namen van drie

jongeren die op dezelfde dag zouden gerekruteerd zijn. U had echter geen idee waar of hoe ze precies

waren gerekruteerd door de taliban (CGVS, p. 17). Er werd u vervolgens nogmaals gevraagd wat meer

te vertellen over hun verdwijning, u kwam echter niet verder dan te zeggen dat u enkel weet dat ze weg

zijn (CGVS, p. 17). Deze verklaringen kunnen opnieuw niet overtuigen.

De nacht nadat zij u hadden geslagen zou de taliban u opnieuw zijn komen zoeken omdat ze u ervan

beschuldigden een spion te zijn voor de overheid. Die morgen waren er immers enkele talibanleden

gearresteerd geweest (CGVS, p. 11). Het is zeer opmerkelijk dat de taliban u zouden beschuldigen van

spionage nadat u ze net die nacht bewusteloos hadden geslagen. U kan hier ook geen overtuigende

verklaringen over bieden. U kon niet verklaren welke informatie u aan wie zou hebben kunnen doorgeven.

Noch u noch uw familie hebben een band met de overheid en u kent tevens niemand die bij de taliban is.

U had ook geen idee wie de mensen waren die u lastig vielen (CGVS, pp. 17-18). Gevraagd waarom zij

er u er dan van beschuldigen een spion te zijn kan u louter meegeven dat ze misschien dachten dat u hen

had aangegeven nadat zij u hadden geslagen (CGVS, p. 18). Dat u geen idee heeft waarom zij u zouden

beschuldigen van spionage maakt uw relaas weinig overtuigend.

Ook na uw vertrek uit Afghanistan zouden de taliban u nog éénmaal zijn komen opzoeken bij u thuis. U

had echter geen idee wanneer dit plaatsvond (CGVS, p. 18).

Tenslotte kon u ook maar zeer beperkte verklaringen afleggen over de bedreigingen aan het adres van

uw vader.
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Zo verklaarde u dat uw vader tweemaal persoonlijk bedreigd werd in de moskee waar hij zelf werkte als

imam. U had echter geen idee door wie hij bedreigd werd, u kwam niet verder dan te zeggen dat het

taliban waren (CGVS, p. 13). Geconfronteerd met deze bizarre verklaring blijft u vasthouden aan uw

verklaringen dat het onmogelijk is om te weten wie dat deze mensen waren (CGVS, p. 13). U had

bovendien geen idee wanneer deze bedreigingen tegen uw vader van start zijn gegaan, u wist enkel te

vertellen dat deze lang geleden plaatsvonden (CGVS, p. 13). Het is tevens merkwaardig dat u geen idee

heeft of uw vader voorzorgsmaatregelen nam na de eerste of tweede bedreiging, u wist niet of hij naar de

politie was gestapt of dat hij een klacht had neergelegd (CGVS, p. 13). Dergelijke beperkte verklaringen

kunnen opnieuw niet overtuigen.

Uit uw verklaringen dient besloten te worden dat u geen vrees voor persoonlijke vervolging heeft. Gezien

uw asielrelaas als ongeloofwaardig wordt bevonden kan u de vluchtelingenstatus niet worden toegekend

noch het subsidiaire beschermingsstatuut zoals bedoeld in de Vreemdelingenwet onder art. 48/4, §2, a

en b.

De door u neergelegde documenten kunnen bovenstaande appreciaties niet ombuigen. De door u

voorgelegde taskara bevestigt enkel uw identiteit. Het schoolrapport dat u voorlegde, bevestigt enkel dat

u naar school bent geweest. Het visitekaartje toont enkel aan dat u een visitekaartje van Alfa uit Turkije

heeft. Dit zijn echter elementen die door het CGVS niet onmiddellijk betwist worden. In dit medisch attest

wordt vermeld dat u een arthroscopie heeft ondergaan aan uw linkerknie (CGVS, p. 4). Wat betreft de

oorzaak van het probleem aan uw knie gaat de arts die het attest opstelde louter af op uw eigen

verklaringen. Een dergelijk attest op zich kan dan ook de geloofwaardigheid van uw asielrelaas niet

herstellen.

Daarenboven moet worden vastgesteld dat uit de objectieve informatie aanwezig in het administratief

dossier (COI Focus “Afghanistan – Corruptie documentenfraude”) blijkt dat in Afghanistan een hoog

niveau van corruptie heerst en dat zowat alle documenten kunnen en worden nagemaakt. Dit geldt zowel

voor documenten die van de overheid uitgaan als documenten die uitgaan van andere personen of

instituten dan de staat. Bijgevolg is de bewijswaarde van dergelijke documenten bijzonder relatief en

volstaan zij op zich niet om de eerder vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw relaas te herstellen.

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

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

personen dat omwille van het conflict ontheemd werd. UNHCR benadrukt dat het aantal

burgerslachtoffers en het aantal veiligheidsincidenten belangrijke indicatoren zijn voor het bepalen van de

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

Commissariaat-generaal beschikt, worden voornoemde aspecten in rekening gebracht bij de beoordeling

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

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

van de nood aan bescherming omwille van de veiligheidssituatie in de regio van herkomst, indien de

hierboven vermelde indicatoren niet voldoende zijn om het reëel risico voor burgers te beoordelen.

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

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

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

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

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

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

veiligheidssituatie in de provincie Balkh te worden beoordeeld.

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

COI Focus Afghanistan: Security Situation in Balkh province van 28 april 2017) blijkt dat het grootste

aandeel van het geweld en de kern van het conflict te situeren is in het Zuiden, Zuid-Oosten en het Oosten.

De provincie Balkh behoort tot de noordelijke regio van Afghanistan. Uit de beschikbare informatie blijkt

dat de provincie Balkh grotendeels in handen is van de overheid. De provincie is een toevluchtsoord voor

families die het geweld in andere provincies ontvluchten. De hoofdplaats van de provincie, Mazar-e Sharif

iséén van de grootste commerciële en financiële centra van Afghanistan en wordt bestempeld als één van

de veiligste steden in Afghanistan. Het gros van de incidenten die er plaatsvinden zijn “non-conlict related”.

Niettegenstaande er tijdens de verslagperiode aanslagen gepleegd werden waarbij ook

burgerslachtoffers te betreuren vielen, is het geweld in Mazar-e Sharif hoofdzakelijk doelgericht van aard.

Zowel in 2015, als in 2016 vonden er ook enkele aanvallen op “high-profile”doelwitten plaats. De meeste

veiligheidsincidenten in de provincie Balkh worden gerapporteerd in het district Chemtal. Het merendeel

van de gewelddaden die er plaatsvinden zijn doelgericht van aard, en nemen hoofdzakelijk de vorm

aan van IED-explosies en gewapende confrontaties tussen de Afghaanse veiligheidsdiensten en de

opstandelingen. De provincie blijkt bovendien een toevluchtsoord te zijn voor burgers die het geweld in

andere noordelijke en noordoostelijke provincies ontvluchten.

De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien hogervermelde

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er

voor burgers in de provincie Balkh 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 uw regio aldus geen reëel risico op ernstige schade in de

zin van art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet. U bracht bovendien geen informatie aan waaruit het

tegendeel zou blijken.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. Verzoeker voert in twee middelen een schending aan van de volgende bepalingen:

“artikel 1, A (2) van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951 en het artikel

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in samenlezing met de artikelen 2 en 3 van de Wet van

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en het

zorgvuldigheidsbeginsel”
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“artikel 48/4 van de Wet van 15/12/1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van Vreemdelingen”.

Verzoeker bekritiseert de motieven van de bestreden beslissing als volgt:

“Bij het eerste verhoor bij DVZ had verzoeker niet het recht zich te laten bijstaan door zijn raadsman. Er

is duidelijk aan verzoeker gezegd het zeer kort te houden, enkel de grote lijnen weer te geven en de detail

uiteen te zetten bij het verhoor bij het CGVS.

Verzoeker vertelde dan ook kort waarom hij het land heeft verlaten en moest met een bijzondere

gehaastheid zijn verklaringen afleggen bij DVZ.

Er altijd vanuitgaan bij de Raad dat dit niet waar is omdat men aan het einde van het verhoor een

voorlezing doet bij DVZ van de afgelegde verklaringen en omdat men geen essentiële dingen mag

"verzwijgen" is niet op een neutrale objectieve manier de zaken beoordelen.

Verzoeker is formeel dat als hij had geweten dat hij ondanks het tempo waaraan het verhoor diende te

verlopen de kans had om één en ander meer gedetailleerd uit te leggen, hij dit had gedaan. Men kan hem

niet verwijten niet alle details mee gegeven te hebben bij het verhoor CGVS: hij heeft niets verzwegen

want was dit de bedoeling geweest had hij het uiteraard ook niet aangehaald bij het CGVS.

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker in zijn vragenlijst bij DVZ duidelijk zegt dat hij bij een

terugkeer naar zijn land van herkomst vreest om gedood te worden door de taliban.

Op de vraag waarom verzoeker dit denkt heeft hij geantwoord:

"mijn dorp shahrak Turkmani is omsingeld door en onder controle van de taliban. De taliban vroeger aan

alle jongeren van ons dorp om zich aan te sluiten bij de Taliban. Deden wij dit niet, dan zouden we gedood

worden.

Aangezien ik de leeftijd heb om de taliban aan te sluiten, heb ik besloten het land te verlaten.

Wat is er gebeurd met uw vader?

Mijn vader was imam in een moskee, genaamd Jamey in ons dorp. De taliban hebben geeist van mijn

vader om iedereen aan te sporen om zich aan te sluiten bij de taliban. Mijn vader werd driemaal verbaal

bedreigd, omdat hij weigerde in te stemmen, waarna hij 5 jaar geleden vermoord werd door de taliban.

Is dit een goede samenvatting van uw probleem?

Ja"

Aldus is uit de vraagstelling duidelijk dat verzoeker veel meer heeft uitgelegd en verteld dan dat wat er te

lezen staat in de vragenlijst van DVZ, of komt men bij DVZ spontaan op de vraag "wat is er gebeurd met

uw vader?" dan moet verzoeker daar toch over verteld hebben.

Iedereen die in België zelfs al eens een verklaring bij de politie is gaan afleggen weet dat men moet

vertellen wat er aan de hand is en dat de agent een samenvatting maakt tenzij men vraagt om letterlijk te

noteren wat men zegt.

Bij het CGVS zal er altijd neergeschreven worden wat men zegt, letterlijk.

Bij DVZ is er geen bijstand van een advocaat die kan toezien op de correctheid van de notering van de

verklaringen van de rechtzoekende. Het is duidelijk dat verzoeker een verhaal vertelde en dat men dat

zelf bij DVZ heeft samengevat.

Het gaat niet op dan aan verzoeker te verwijten een gedeelte niet opgenoemd te hebben.”

“Verzoeker kan hierop antwoorden dat hij enkel de waarheid vertelde.

Het CGVS dient elke asielaanvraag persoonlijk te beoordelen. Het gaat niet op te verwijzen naar "de

informatie waarover het CGVS beschikt" waaruit dan moet blijken dat gedwongen rekrutering uitzonderlijk

is.... Dat het uitzonderlijk is wil zeggen dat het voorkomt en dat verzoeker in deze heeft verklaard waarom

hij gevraagd werd.

Na de bespreking van verzoeker zijn bestreden beslissing is duidelijk dat het CGVS één en ander verkeerd

heeft begrepen.”

“Verzoeker weet over de aanval waarbij hij bewusteloos werd enkel dat ze met drie personen waren; ze

sloegen met twee op zijn been en één op zijn hoofd: verzoeker verloor meteen het bewustzijn.

Toen verzoeker zijn vader gevraagd werd om te rekruteren was verzoeker zelf nog heel jong, een 13 à 14

jaar oud. Ze vroegen het aan zijn vader om te ronselen omdat hij imam was en dus bijzondere invloed

kon uitoefenen op de jongeren.

Verzoeker zijn vader was imam in de grote moskee en werd gedood omdat hij weigerde in te gaan op de

vraag van de taliban.

Gedurende 6/7 jaar na de dood van zijn vader waren er geen problemen.

De eerste keer dat de taliban langskwamen was dit 's nachts.
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Ze klopten toen op de deur, verzoeker is naar buiten gegaan en sprak met hen. Ze vroegen verzoeker om

aan de jihad deel te nemen, om te bidden en bij de moskee te komen bidden. Verzoeker durfde toen niet

anders dan in te stemmen.

De dag nadien spraken ze verzoeker zijn oom erover aan bij de moskee.

Ze doen dit 's nachts (eerste bezoek) omdat de taliban zich overdag voordoen als gewone burgers, je

weet niet of je buurman niet tot de taliban behoort.

Daar is niets abnormaals aan.

Tegen de oom van verzoeker was gezegd dat hij naar het gebed moest gaan maar verzoeker kwam er

aan toen het gebed reeds voorbij was.

De taliban stond klaar om te vertrekken toen bij de moskee en verzoeker keerde terug naar huis, hij zei

toen duidelijk tegen hen dat hij dit niet wou.

Wanneer de taliban daarop terug bij zijn huis langskwam, en hem bewusteloos sloegen vroegen ze enkel

waarom hij niet naar het gebed was gekomen.

Verzoeker was meteen bewusteloos en werd naar de dokter gebracht - hij weet niet door wie want hij was

niet bij bewustzijn - en hij kwam bij in huis van de dokter.

De dag nadat verzoeker was neergeslagen werden enkele personen van de taliban opgepakt door de

overheid. Verzoeker werd verdacht van spionage. Verzoeker was namelijk aan de moskee geweest en

had daar vele gezichten gezien.

Verzoeker kent hun namen misschien niet van de mensen die hij zag bij de moskee maar hij kan ze wel

aanduiden en herkennen.

Nadat verzoeker het land verliet kwam de taliban trouwens nog langs bij zijn huis: ze kwamen binnen om

te kijken of verzoeker er echt niet was. De zoon van verzoeker zijn buur is ontvoerd, verzoeker weet niet

of dit te maken heeft met de beschuldiging aan zijn adres van spionage.”

“De zoon van verzoeker zijn buur is ontvoerd, de twee andere waarover verzoeker sprak zijn landbouwers.

De zoon van de buur was een gewone student.

De info die verzoeker aan de overheid zou kunnen geven zijn diegenen die rekruteren en waar en in welke

moskee.

Verzoeker zijn vader was gedood omdat hij weigerde te rekruteren en verzoeker zelf weigerde om daar

gevolg aan te geven om aan te sluiten. Aldus liep hij extra in de kijker en nu hij daags voor de arrestaties

vele gezichten van de talibanleden had gezien en de taliban was hem ook nog eens komen bewusteloos

slaag dan is het niet onlogisch dat men meteen aan hem dacht?!”

“Verzoeker was toen zijn vader bedreigd werd niet echt op de hoogte van dit ailes, hij was toen te jong.

Verzoeker weet alleen wat zijn oom hem erover vertelde.

Van een afdoende motivering is dan ook geen sprake.”

Hij voegt nog een nieuw element toe aan zijn relaas, met name:

“Verzoeker ging na de dood van zijn vader naar de moskee en is aangerand geweest door de imam die

daar toen was. Te weten de moskee waar hij de taliban was moeten gaan opzoeken.

Er is nu een nieuwe imam, te weten q. k.

Na de les zei de imam dat er enkelen moesten blijven om de moskee te poetsen: verzoeker bleef en hij

moest een kan met water naar de kamer brengen. Er werd verzoeker gevraagd te gaan zitten eens in de

kamer.

Eens in de kamer werd verzoeker aangerand.

Dit speelde ook mee in de redenen waarom verzoeker het land verliet - verzoeker is er ernstig door

getraumatiseerd. Dit vond plaats ongeveer 1 maand voor het incident met de taliban. Verzoeker was zo

beschaamd dat hij er nooit met zijn oom over heeft gesproken.

Verzoeker zijn oom en overige familieleden kwamen het te weten nadat verzoeker gedwongen was om

naar de moskee te gaan. Het is mogelijk dat iemand dit alles heeft gezien en het op die manier de ronde

deed en via via aan de oren van verzoeker zijn familieleden kwam..

Verzoeker sprak er dan over met zijn oom en moeder - verzoeker bleef vanaf dan thuis en hielp zijn

moeder. De imam vertrok kort nadien want er bleken nog jongens aangerand te zijn.

De imam vertrok 2 weken na de aanranding.”

Aangaande de veiligheidssituatie betoogt verzoeker dat de Belgische autoriteiten hem willen terugsturen

naar Afghanistan, terwijl de veiligheidssituatie er gevaarlijk is. De bestreden beslissing steunt zich op de

UNHCR “Guidelines” van 19 april 2016. Dit document is bijna twee haar oud op het ogenblik van het

verzoekschrift. En dit terwijl de situatie in Afghanistan in korte tijd wijzigt.
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Evenwel is dit rapport in tegenstelling tot wat de bestreden beslissing wil voorhouden niet zo rooskleurig.

Hij citeert ook uit het ‘World Report 2017’ van Human Rights Watch dat de veiligheidssituatie in

Afghanistan (en meer specifiek de oostelijke provincies van Afghanistan) omschrijft. Verzoeker baseert

zich ook op de informatie van het Federal Office for Migration and Asylum in Duitsland, met name de

‘Briefing Notes’ van 6 en 20 maart 2017.

De beoordeling in de bestreden beslissing specifiek over de regio van herkomst van verzoeker binnen

Afghanistan is gebaseerd op een rapport over de veiligheid in Balkh van 28 april 2017. Dit rapport is dus

9 maanden oud. Het spreekt voor zich dat de bestreden beslissing dient te oordelen op basis van de

meest recente informatie. Verzoeker heeft problemen met de taliban, die hem uiteraard weten te vinden.

De identiteit en de afkomst van verzoeker wordt niet betwijfeld, enkel aan de problemen die hij aanhaalde

om een verzoek om internationale bescherming in te dienen. De situatie daar is aldus schrijnend en

levensgevaarlijk, ook in de provincie van verzoeker. Verzoeker riskeert dan ook zijn leven bij een terugkeer

naar Afghanistan. Er zijn met name zwaarwegende gronden om aan te nemen dat wanneer verzoeker

terugkeert naar Afghanistan, hij een reëel en persoonlijk risico loopt op ernstige schade.

2.1.2. In een aanvullende nota van 15 maart 2019 brengt de commissaris-generaal volgende documenten

ter kennis:

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

Afghanistan” van 30 augustus 2018;

- EASO-rapport “Afghanistan Security Situation” van december 2017;

- EASO-rapport “Afghanistan Security Situation – Update” van mei 2018;

- EASO-rapport “Guidance note” van juni 2018.

2.2. De Raad onderzoekt het verzoek om internationale bescherming bij voorrang in het kader van het

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

van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet (artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet).

Het arrest moet gemotiveerd zijn en geeft aan waarom verzoeker al dan niet beantwoordt aan de criteria

van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, waarbij de Raad duidelijk en ondubbelzinnig de

redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen.

2.3. Wat de weigering van de vluchtelingenstatus betreft, bekritiseert verzoeker de procedure bij de Dienst

Vreemdelingenzaken. Verzoeker kan echter niet ernstig aanvoeren dat hij meer details zou hebben

verteld, indien hij hiertoe de kans had gehad, indien hij bijstand van een advocaat had gekregen en dat

hij niets heeft verzwegen. Bij aanvang van de procedure wordt verzoeker de noodzaak meegedeeld dat

hij de vragen zo correct mogelijk moet beantwoorden en dit met alle bewijsmiddelen waarover hij beschikt,

evenals de risico’s die hij loopt indien deze raadgevingen niet worden opgevolgd. Na het overlopen van

de DVZ-verklaring, werd het verslag ervan hem voorgelezen in het Dari en verklaarde verzoeker dat de

vermelde inlichtingen oprecht zijn. Bij het invullen van de CGVS-vragenlijst wordt verzoeker opnieuw

geïnformeerd dat van hem wordt verwacht dat hij nauwkeurig, maar in het kort, weergeeft waarom hij bij

zijn terugkeer problemen vreest of riskeert, dat hij in het kort de voornaamste elementen of feiten

weergeeft. Verzoeker wordt geadviseerd om steeds de waarheid te vertellen, zo mogelijk met

ondersteuning van documenten die verzoekers identiteit, herkomst, reisweg en de aangehaalde feiten

aantonen. Het is dan ook frappant dat verzoeker het incident waarbij hij bewusteloos werd geslagen niet

vermeldde wanneer hem werd gevraagd om kort een overzicht te geven van de feiten die hebben geleid

tot zijn vlucht. Het verslag werd hem immers voorgelezen in het Dari. Verzoeker heeft ook vermeld dat hij

niets had toe te voegen en dat hij tevens uitdrukkelijk bevestigde dat alle bovenstaande verklaringen juist

zijn en met de werkelijkheid overeenstemmen. Waar verzoeker meent dat de “spontane” vraag over zijn

vader erop wijst dat niet alles werd vermeld in het verslag, merkt de Raad op dat de informatie over de

dood van zijn vader werd geregistreerd in de DVZ-verklaring (DVZ-verklaring, stuk 13, p. 5). Dit verklaart

waarom er tijdens de CGVS-vragenlijst verder naar wordt gepeild (CGVS-vragenlijst, stuk 12, p. 2).

Verzoekers betoog dat hij heeft uitgelegd waarom hij gedwongen werd gerekruteerd door de taliban betreft

een algemene, blote bewering die klemt met zijn afgelegde verklaringen en de beschikbare

landeninformatie, zoals terecht weergegeven in de bestreden beslissing.
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Hij herhaalt slechts dat hij niet meer kan vertellen over het incident waarbij hij bewusteloos werd geslagen

dan dat ze met drie personen waren, dat ze met twee sloegen op zijn been en een op zijn hoofd en dat

hij meteen het bewustzijn verloor. Dergelijk verweer laat niet toe om de motieven van de bestreden

beslissing in een ander daglicht te stellen.

Bovendien legt verzoeker nog meer tegenstrijdige verklaringen af. Hij stelt dat zijn vader werd vermoord

en dat hij gedurende 6 à 7 jaar geen problemen kende. Dit valt uiteraard niet te rijmen met verzoekers

eerste verklaring dat zijn vader ongeveer vijf jaar voor zijn verzoek om internationale bescherming werd

vermoord (DVZ-verklaring, stuk 13, p. 5; CGVS-vragenlijst, stuk 12, p. 2).

Verzoekers toelichting over de gedwongen rekrutering van andere jongeren blijft nog steeds vaag en hij

beweert dat hij informatie zou kunnen geven over diegenen die rekruteren, maar dit staat haaks op de

vaststelling dat noch verzoeker, noch zijn familie iemand kent die bij de taliban is.

Verzoeker volhardt in problemen, waarvan de bestreden beslissing op goede gronden heeft vastgesteld

dat deze ongeloofwaardig zijn. De motivering van de bestreden beslissing is correct en pertinent, vindt

steun in het administratief dossier en wordt bij gebrek aan een dienstig verweer overgenomen als volgt:

“Het CGVS kan namelijk geen geloof hechten aan de door u aangehaalde feiten. Wat betreft de

asielmotieven die u heeft ingeroepen, met name uw vrees voor de taliban, dient te worden opgemerkt dat

u deze vrees allesbehalve geloofwaardig heeft gemaakt. Uw asielrelaas bevat namelijk verschillende

onlogische verklaringen en inconsistenties die de geloofwaardigheid van uw problemen volledig

ondergraven.

U verklaart dat de taliban u persoonlijk viseren om te rekruteren. Zij kwamen hiervoor meerdere keren bij

jullie thuis en hebben u de laatste keer voor uw vertrek zelfs dermate toegetakeld dat u het bewustzijn

verloor en bij de dokter terug wakker werd (CGVS, p. 11). Er dient vooreerst te worden opgemerkt dat u

niets over al deze incidenten meedeelde tijdens uw interview op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

Daar verklaarde u louter dat de taliban alle jongeren in het dorp vroegen om zich bij de taliban aan te

sluiten. U verklaart verder dat, gezien u de juiste leeftijd had voor rekrutering door de taliban, u besloot

uw land te verlaten. U zegt verder nog dat uw vader enkele jaren geleden door de taliban vermoord werd

omdat hij weigerde jongeren te ronselen voor de taliban (vragenlijst CGVS, vraag 5). U wordt dan nog

gevraagd of dit een goede samenvatting was van uw problemen in Afghanistan waarop u bevestigend

antwoordt (vragenlijst CGVS, vraag 5). Dat u op de DVZ niets vermeld over de verschillende incidenten

met de taliban die u en uw familie meemaakten, waaronder een incident waarbij ernstig fysiek geweld

werd gebruikt, en louter verklaart dat u uit Afghanistan bent vertrokken omdat u de juiste leeftijd voor

rekrutering had, roept ernstige vragen op.

Over deze incidenten zelf zijn uw verklaringen op het CGVS verder weinig doorleefd of overtuigend.

Gevraagd of u en uw oom spraken over het eerste nachtelijke bezoek van de taliban nadat ze weer

vertrokken waren zegt u louter dat uw oom niets zei waarna u toevoegt dat hij zei dat het gevaarlijke

mensen zijn (CGVS, p. 14). Nogmaals gevraagd of met uw oom besprak wat er net daarvoor was gebeurd

zegt u dat jullie niets zeiden (CGVS, p. 14). Dat u en uw oom niets tegen elkaar te zeggen zouden hebben

nadat zonet vijf gewapende taliban aan jullie deur stonden is weinig overtuigend.

Voorts maakte u allerminst duidelijk waarom de taliban u persoonlijk zouden hebben geviseerd. Uit de

informatie van het CGVS blijkt dat rekrutering door de Taliban veelal op vrijwillige basis gebeurt. Dit

gebeurt omwille van werkloosheid, geldnood, beveiliging tegen andere gewapende milities, ideologische

overtuiging enzovoort. Gedwongen rekrutering kan gebeuren in gebieden waarin de Taliban meer

manschappen nodig heeft, maar dit gebeurt uitzonderlijk. Uit uw relaas blijkt niet dat u ooit iets deed dat

tegen de taliban gericht was. U hielp uw moeder in het huishouden, u ging naar school en in uw vrije tijd

deed u verder niets (CGVS, pp. 8-9). Ook als u specifiek de vraag gesteld werd waarom de taliban u

zouden willen rekruteren, zegt u enkel dat u naar hun propaganda moest luisteren en dat ze u wilden

meenemen. U zei vervolgens dat u tegen hen inging (CGVS, p. 17). U had echter geen idee waarom de

taliban mensen wilden rekruteren die het niet met hen eens waren (CGVS, p. 17). Dat u geen enkele

concrete informatie kan bieden over de reden waarom de taliban u persoonlijk viseert om gedwongen te

rekruteren doet, gezien bovenstaande informatie over rekrutering door de taliban, ernstig twijfelen aan de

geloofwaardigheid van uw relaas.
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Voorst kon u ook over uw derde contact met de taliban maar zeer beperkte informatie geven. U wist enkel

dat ze met drie waren en dat ze u onmiddellijk begonnen te slaan, waardoor u bewusteloos werd. U had

geen idee wat er voor gezorgd heeft dat ze daar mee stopten en hoe ze terug vertrokken. U wist tevens

niet hoe u bij de dokter was geraakt of wie u daar naartoe had gebracht (CGVS, p. 16). Dit is zeer

merkwaardig. U zegt doorheen uw asielverklaringen te vrezen dat de taliban u zouden meenemen of

vermoorden. Dat u dan geen enkele informatie weet te bieden over hoe u dan uiteindelijk aan hen wist te

ontkomen nadat zij u bewusteloos hadden geslagen doet verdere twijfels reizen over de

geloofwaardigheid van uw verklaringen. Dat u verder over dit incident überhaupt niet gesproken zou

hebben met uw oom, die de volgende dag naast u zat bij de dokter, ondergraaft verder de

geloofwaardigheid van uw asielmotieven (CGVS, p. 16).

Ook over de rekrutering van de andere jongeren in het dorp bleef u vaag. Zo noemde u namen van drie

jongeren die op dezelfde dag zouden gerekruteerd zijn. U had echter geen idee waar of hoe ze precies

waren gerekruteerd door de taliban (CGVS, p. 17). Er werd u vervolgens nogmaals gevraagd wat meer

te vertellen over hun verdwijning, u kwam echter niet verder dan te zeggen dat u enkel weet dat ze weg

zijn (CGVS, p. 17). Deze verklaringen kunnen opnieuw niet overtuigen.

De nacht nadat zij u hadden geslagen zou de taliban u opnieuw zijn komen zoeken omdat ze u ervan

beschuldigden een spion te zijn voor de overheid. Die morgen waren er immers enkele talibanleden

gearresteerd geweest (CGVS, p. 11). Het is zeer opmerkelijk dat de taliban u zouden beschuldigen van

spionage nadat u ze net die nacht bewusteloos hadden geslagen. U kan hier ook geen overtuigende

verklaringen over bieden. U kon niet verklaren welke informatie u aan wie zou hebben kunnen doorgeven.

Noch u noch uw familie hebben een band met de overheid en u kent tevens niemand die bij de taliban is.

U had ook geen idee wie de mensen waren die u lastig vielen (CGVS, pp. 17-18). Gevraagd waarom zij

er u er dan van beschuldigen een spion te zijn kan u louter meegeven dat ze misschien dachten dat u hen

had aangegeven nadat zij u hadden geslagen (CGVS, p. 18). Dat u geen idee heeft waarom zij u zouden

beschuldigen van spionage maakt uw relaas weinig overtuigend.

Ook na uw vertrek uit Afghanistan zouden de taliban u nog éénmaal zijn komen opzoeken bij u thuis. U

had echter geen idee wanneer dit plaatsvond (CGVS, p. 18).

Tenslotte kon u ook maar zeer beperkte verklaringen afleggen over de bedreigingen aan het adres van

uw vader. Zo verklaarde u dat uw vader tweemaal persoonlijk bedreigd werd in de moskee waar hij zelf

werkte als imam. U had echter geen idee door wie hij bedreigd werd, u kwam niet verder dan te zeggen

dat het taliban waren (CGVS, p. 13). Geconfronteerd met deze bizarre verklaring blijft u vasthouden aan

uw verklaringen dat het onmogelijk is om te weten wie dat deze mensen waren (CGVS, p. 13). U had

bovendien geen idee wanneer deze bedreigingen tegen uw vader van start zijn gegaan, u wist enkel te

vertellen dat deze lang geleden plaatsvonden (CGVS, p. 13). Het is tevens merkwaardig dat u geen idee

heeft of uw vader voorzorgsmaatregelen nam na de eerste of tweede bedreiging, u wist niet of hij naar de

politie was gestapt of dat hij een klacht had neergelegd (CGVS, p. 13). Dergelijke beperkte verklaringen

kunnen opnieuw niet overtuigen.”

“De door u neergelegde documenten kunnen bovenstaande appreciaties niet ombuigen. De door u

voorgelegde taskara bevestigt enkel uw identiteit. Het schoolrapport dat u voorlegde, bevestigt enkel dat

u naar school bent geweest. Het visitekaartje toont enkel aan dat u een visitekaartje van Alfa uit Turkije

heeft. Dit zijn echter elementen die door het CGVS niet onmiddellijk betwist worden. In dit medisch attest

wordt vermeld dat u een arthroscopie heeft ondergaan aan uw linkerknie (CGVS, p. 4). Wat betreft de

oorzaak van het probleem aan uw knie gaat de arts die het attest opstelde louter af op uw eigen

verklaringen. Een dergelijk attest op zich kan dan ook de geloofwaardigheid van uw asielrelaas niet

herstellen.

Daarenboven moet worden vastgesteld dat uit de objectieve informatie aanwezig in het administratief

dossier (COI Focus “Afghanistan – Corruptie documentenfraude”) blijkt dat in Afghanistan een hoog

niveau van corruptie heerst en dat zowat alle documenten kunnen en worden nagemaakt. Dit geldt zowel

voor documenten die van de overheid uitgaan als documenten die uitgaan van andere personen of

instituten dan de staat. Bijgevolg is de bewijswaarde van dergelijke documenten bijzonder relatief en

volstaan zij op zich niet om de eerder vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw relaas te herstellen.”

Waar verzoeker aanvoert dat hij ernstig getraumatiseerd is, omdat hij aangerand is geweest door de

nieuwe imam in de moskee, merkt de Raad op dat hiervan geen enkel stuk ter staving voorligt.
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Daarnaast blijkt verzoeker over dit incident tevens vage en tegenstrijdige verklaringen af te leggen,

aangezien hij enerzijds stelt dat hij zo beschaamd was dat hij er nooit over heeft gesproken met zijn oom,

terwijl hij anderzijds er dan toch over sprak met zijn oom en zijn moeder. Gelet op alle elementen die

voorliggen, hecht de Raad evenmin geloof aan dit nieuwe gegeven.

Bijgevolg kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees voor vervolging koestert in de

zin van artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.4. Voor zover verzoeker zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op de

aangevoerde motieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen

dienaangaande. Verzoeker toont niet aan dat hij in aanmerking komt voor de toekenning van de

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

Het staat inzake de toepassing van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet niet ter betwisting dat

er in Afghanistan een gewapend conflict is. Dit blijkt genoegzaam uit de UNHCR’s “Eligibility Guidelines

for assessing the International protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van 30 augustus

2018.

Verzoeker verwijst in zijn verzoekschrift naar de verslechterde veiligheidssituatie in Afghanistan, doch de

Raad stelt vast, in tegenstelling tot wat verzoeker beweert, dat het gewapend conflict zich niet over het

hele land uitspreidt, maar zich afspeelt in bepaalde gebieden. Bij de beoordeling van de nood aan

bescherming van een burger dient de focus aldus te worden gericht op de regio waar verzoeker leeft (of

de regio van bestemming) en op de beoordeling of hij in deze regio of op de route daarheen een risico

loopt in de zin van artikel 48/4, § 2, c).

In casu werd in de bestreden beslissing terecht geoordeeld dat verzoekers nood aan internationale

bescherming op basis van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet aan de hand van de

veiligheidssituatie in de provincie Balkh moet worden beoordeeld. Verzoeker betwist deze motivering niet

in zijn verzoekschrift.

Met betrekking tot artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet stelt de bestreden beslissing terecht als

volgt:

“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 is van veralgemeend, willekeurig

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

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

personen dat omwille van het conflict ontheemd werd. UNHCR benadrukt dat het aantal burgerslachtoffers

en het aantal veiligheidsincidenten belangrijke indicatoren zijn voor het bepalen van de intensiteit van het

voortdurend conflict in Afghanistan. In de objectieve informatie waarover het Commissariaat-generaal

beschikt, worden voornoemde aspecten in rekening gebracht bij de beoordeling van de veiligheidssituatie

in Afghanistan.
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Ook met andere indicatoren wordt er rekening gehouden, in de eerste plaats bij de beoordeling van de

individuele nood aan bescherming, maar ook bij de beoordeling van de nood aan bescherming omwille

van de veiligheidssituatie in de regio van herkomst, indien de hierboven vermelde indicatoren niet

voldoende zijn om het reëel risico voor burgers te beoordelen.

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

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

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

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

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

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

veiligheidssituatie in de provincie Balkh te worden beoordeeld.

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

COI Focus Afghanistan: Security Situation in Balkh province van 28 april 2017) blijkt dat het grootste

aandeel van het geweld en de kern van het conflict te situeren is in het Zuiden, Zuid-Oosten en het Oosten.

De provincie Balkh behoort tot de noordelijke regio van Afghanistan. Uit de beschikbare informatie blijkt

dat de provincie Balkh grotendeels in handen is van de overheid. De provincie is een toevluchtsoord voor

families die het geweld in andere provincies ontvluchten. De hoofdplaats van de provincie, Mazar-e Sharif

iséén van de grootste commerciële en financiële centra van Afghanistan en wordt bestempeld als één van

de veiligste steden in Afghanistan. Het gros van de incidenten die er plaatsvinden zijn “non-conlict related”.

Niettegenstaande er tijdens de verslagperiode aanslagen gepleegd werden waarbij ook burgerslachtoffers

te betreuren vielen, is het geweld in Mazar-e Sharif hoofdzakelijk doelgericht van aard. Zowel in 2015, als

in 2016 vonden er ook enkele aanvallen op “high-profile”doelwitten plaats. De meeste

veiligheidsincidenten in de provincie Balkh worden gerapporteerd in het district Chemtal. Het merendeel

van de gewelddaden die er plaatsvinden zijn doelgericht van aard, en nemen hoofdzakelijk de vorm aan

van IED-explosies en gewapende confrontaties tussen de Afghaanse veiligheidsdiensten en de

opstandelingen. De provincie blijkt bovendien een toevluchtsoord te zijn voor burgers die het geweld in

andere noordelijke en noordoostelijke provincies ontvluchten.

De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien hogervermelde

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er

voor burgers in de provincie Balkh 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 uw regio aldus geen reëel risico op ernstige schade in de

zin van art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet. U bracht bovendien geen informatie aan waaruit het

tegendeel zou blijken.”

Verzoekers algemene betoog steunt op informatie van 2016 en 2017, dat in de provincie Balkh

veiligheidsincidenten plaatsvinden waarbij burgerslachtoffers vallen, en is dezelfde of ligt in dezelfde lijn

als de informatie waarop bovenstaande veiligheidsanalyse is gebaseerd. De beoordeling in de bestreden

beslissing wordt genoegzaam bevestigd in de documentatie die werd gevoegd in de aanvullende nota van

de commissaris-generaal.

Niettemin moet het verzoek om internationale bescherming ook systematisch individueel worden

onderzocht en dit in verhouding tot de twee andere in artikel 48/4, § 2, van de Vreemdelingenwet bedoelde

situaties.

Voor zover verzoeker zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op de

aangevoerde vluchtmotieven en de situatie waarbij rekening wordt gehouden met zijn persoonlijke

omstandigheden, kan worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen dienaangaande om te

besluiten dat in verzoekers hoofde geen zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij bij een

terugkeer naar de provincie Balkh een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4,

§ 2, c), van de Vreemdelingenwet.

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 de provincie Balkh een reëel risico zou lopen op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a), b) of c), van de Vreemdelingenwet.
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2.5. Verzoeker vraagt in fine van het verzoekschrift de bestreden beslissing te vernietigen. Uit wat

voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken en dat de Raad over de grond van het beroep

heeft kunnen oordelen. Verzoeker heeft evenmin aangetoond dat er een substantiële onregelmatigheid

aan de bestreden beslissing zou kleven in de zin van artikel 39/2, § 1, 2°, van de Vreemdelingenwet. De

Raad ziet geen reden om de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak terug te zenden naar de

commissaris-generaal.

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 vijftien mei tweeduizend negentien door:

dhr. S. VAN CAMP, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT S. VAN CAMP


