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nr. 221 333 van 16 mei 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat N. VAN DER LINDEN

Waversesteenweg 214

1050 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 17 januari 2018

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

staatlozen van 22 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 4 maart 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 april 2019.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat N. VAN DER LINDEN, die verschijnt voor verzoeker, en van

attaché I. SNEYERS, 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

16 november 2015 België binnen zonder enig identiteitsdocument en verzoekt op 1 december 2015 om

internationale bescherming. Op 22 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

Volgens uw verklaringen heeft u de Afghaanse nationaliteit. U werd geboren in 1995 in het dorp Kazakh

in het district Hisa e Duwum Kohestan van de provincie Kapisa, waar u uw hele leven in hetzelfde huis

woonde met uw familie. U bent pashtun en een soennitische moslim. Voor u problemen kreeg, ging u

naar school, reed u met een taxi en vervoerde u af en toe materialen voor een Afghaanse

liefdadigheidsorganisatie die arme gezinnen helpt.

Op een dag was u in Jamalagha waar uw vriend M. (...) woonde. U pikte hem op en reed met hem naar

uw eigen dorp Kazakh, waar jullie zich parkeerden langs een weg en samen alcohol dronken in de auto.

Op gegeven moment merkte u mullah N. (...) op, de mullah van uw dorp. Hij keek kwaad naar jullie maar

stapte gewoon weg. U en M. (...) keerden beiden terug naar huis. Toen u thuiskwam, merkte uw moeder

dat u dronken was en stuurde ze u naar uw kamer om te ontnuchteren. Een twintigtal minuten later

kwam uw moeder u zeggen dat mensen in de moskee te weten waren gekomen dat u gedronken had,

en dat over de luidspreker was aangekondigd dat u daarom gedood moest worden. Uw vader kwam

thuis, vroeg aan uw moeder waar u was, en u vertelde hem wat er gebeurd was, waarop hij u sloeg. Hij

keerde terug naar de moskee om te proberen vergiffenis voor u te vragen, maar dat mocht niet baten,

en hij zegde aan de verzamelde mullahs toe om u de volgende dag naar hen toe te brengen voor de

uitvoering van uw straf. Uw vader keerde terug naar huis, telefoneerde met uw oom in Canada en

regelde onmiddellijk het vertrek van het voltallige gezin (u, uw ouders en uw broer) uit Kazakh. Jullie

vertrokken de volgende ochtend naar de smokkelaar en begonnen aan jullie reis richting Europa.

Aan de grens tussen Iran en Turkije werd er op een nacht geschoten, wat paniek veroorzaakte in de

groep vluchtelingen waarin u en uw gezin zich bevonden. Jullie raakten elkaar kwijt. U was genoodzaakt

uw reis alleen verder te zetten en hoorde sedertdien geen nieuws meer van uw familie. U kwam aan in

België op 16 november 2015 en vroeg er asiel aan op 1 december 2015.

Ter staving van uw asielrelaas legt u een document neer in verband met de tracing-procedure van het

Rode Kruis die u in gang zette om uw familie te proberen vinden. Uw andere documenten raakte u kwijt,

gezien uw vader die bij zich droeg op het moment dat u en uw familie van elkaar gescheiden werden.

B. Motivering

Na een grondige analyse door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

dient besloten te worden dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat u in Afghanistan een gegronde vrees

dient te koesteren voor vervolging zoals bedoeld in de Conventie van Genève of dat u er een reëel risico

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

volgens art. 48/4, §2, a) en b) van de Belgische vreemdelingenwet. Aan uw asielrelaas kan immers

geen geloof worden gehecht.

Eerst en vooral dient te worden gewezen op enkele tegenstrijdige en onlogische verklaringen die u

aflegt ten opzichte van de manier waarop u betrapt werd door de mullah terwijl u alcohol aan het drinken

was.

Zo verklaarde u dat u betrapt werd omdat u alcohol dronk met M. (...) in uw wagen langs de kant van

een relatief drukke baan in Kazakh, waar ook op dat moment nog andere mensen passeerden, die u

echter niet gezien hebben (CGVS p.9, 12). U had nochtans de gewoonte om ongeveer één keer per

maand met M. (...) alcohol te drinken, maar dat deed u normaliter in de boomgaard van uw familie, die

ommuurd is en waar jullie niet betrapt konden worden (CGVS p. 12-13). Het is dus eigenaardig dat u,

die zich bewust was van de strenge religieuze ingesteldheid van uw dorpsgenoten (CGVS p. 8, 13), er

toch voor koos om op een openbare plaats te gaan drinken, ondanks het veel grotere risico om betrapt

te worden. Wanneer u gevraagd wordt waarom u deze keer gewoon langs de kant van de baan ging

drinken, terwijl u toch een goed alternatief had, zegt u dat M. (...) gehaast was omdat het al laat werd en

dat hij naar huis wou gaan (CGVS p. 13). Dat neemt niet weg dat redelijkerwijs kan worden gesteld dat

u, gezien u zich al in Kazakh bevond, even goed naar de boomgaard had kunnen gaan om daar snel

nog iets te drinken. Ook dringt de vraag zich op waarom M. (...), als hij toch zo gehaast was, zich eerst

door u van Jamalagha naar Kazakh liet brengen om daar gewoon in de auto wat te drinken en meteen

weer te vertrekken (CGVS p. 9). Deze onlogische gang van zaken trekt de geloofwaardigheid van uw

relaas in twijfel.
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Daarnaast legde u een tegenstrijdige verklaring af met betrekking tot welke mullah u precies betrapte

langs de kant van de baan. Op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) verklaarde u dat de mullah van

uw dorp, genaamd A. (...), u had zien drinken en diezelfde dag de oproep deed in de moskee dat u ter

dood veroordeeld moest worden (Vragenlijst DVZ 3.5). Op het CGVS echter verklaarde u dat de oproep

gedaan werd door mullah N. (...), die ook wel m. S. (…) genoemd werd (CGVS p. 11). U verklaart geen

mullah te kennen die A. (...) heet (CGVS p. 11). Wanneer u geconfronteerd wordt met het feit dat u op

de DVZ niet sprak over een mullah N. (...), maar over mullah A. (...), zegt u enkel dat u de andere mullah

niet kent. Wanneer gevraagd wordt waarom mullah A. (...) werd geschreven op de DVZ, zegt u dat het

mogelijk een vergissing is van de tolk, en dat u mullah N. (...) niet zou vergeten omdat u ook les van

hem kreeg (CGVS p. 12). Het is echter niet ernstig om na confrontatie met een tegenstrijdige uitspraak

louter hypothetisch te stellen dat de tolk zich vergist heeft. Deze tegenstrijdigheid trekt uw

geloofwaardigheid eveneens in twijfel.

Ook legde u volatiele verklaringen af met betrekking tot waar de mullah precies stond of passeerde op

het moment dat hij u betrapte. Zo verklaart u aanvankelijk dat de mullah op twee meter afstand langs de

wagen liep toen u hem ineens zag. Hij zou nog aan de andere kant gestaan hebben van een

waterstroom die langs de baan loopt waar u geparkeerd stond. Wanneer gevraagd wordt hoe het komt

dat de mullah u toch zo goed kon herkennen in de auto, gezien dat toch niet vanzelfsprekend is zelfs

vanop een korte afstand rekening houdende met het tijdstip gezien dit reeds in de schemering na

zonsondergang was (CGVS p.12), verklaart u dan weer dat hij net naast de auto stond toen u hem zag.

Wanneer u vervolgens gevraagd wordt hoe de mullah kon zien dat u alcohol dronk, gezien de vloeistof

gewoon in een plastic flesje zat, zegt u ineens dat u vermoedt dat de mullah daar al een tijdje naar u en

M. (...) stond te kijken (CGVS p. 14). Er dient te worden vastgesteld dat u uw antwoorden lichtelijk blijft

aanpassen naarmate u meer vragen gesteld worden. Dergelijke volatiliteit doet eveneens afbreuk uw

geloofwaardigheid.

De onlogische, volatiele en tegenstrijdige elementen in uw verhaal over het moment dat u betrapt werd

doen afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw relaas en doen twijfelen of u wel werkelijk betrapt bent

door de mullah van uw dorp.

Ook wat de oproep van de mullah betreft, waarin hij zei dat u ter dood veroordeeld moest worden, legt u

tegenstrijdige en onwaarschijnlijke verklaringen af.

Zo verklaarde u tijdens uw gehoor op de DVZ nog dat de mullah van uw dorp M. (...) niet kende. U zei

dat de mullah in zijn oproep dat u gedood moest worden zei dat u en “een andere onbekende” alcohol

consumeerden. U vermeldde daarbij dat de mullah M. (...) niet kende, gezien hij van een ander dorp

afkomstig was (Vragenlijst DVZ 3.5). Tijdens uw gehoor op het CGVS echter vertelde u dat de mullah

van uw dorp wel wist wie M. (...) was, via u: hij kwam naar uw dorp, de dorpelingen wisten dat, u

nodigde hem uit bij religieuze gelegenheden en jullie reden geregeld samen rond in uw auto (CGVS

p. 14). Die uitspraak is in tegenstrijd met wat u verklaard op de DVZ en doet zodoende afbreuk aan de

geloofwaardigheid van uw relaas.

Samenhangend daarmee werd vastgesteld dat u op het CGVS beweert niet te weten wat er precies

gezegd werd over M. (...) in de oproep van de mullah (CGVS p. 12) en of er überhaupt wel iets gezegd

werd over M. (...) (CGVS p. 15). Zoals hierboven reeds aangehaald verklaarde u op de DVZ echter dat

in de oproep gezegd werd dat u met een andere onbekende – zijnde M. (...) - alcohol aan het drinken

was. Er moet geconcludeerd worden dat u op de DVZ dus nog wist dat er wel degelijk over M. (...)

gesproken werd in de oproep van de mullah, zij het niet met naam en toenaam, wat tegenstrijdig is met

uw verklaringen daarover tijdens uw gehoor op het CGVS. Deze vaststelling trekt de geloofwaardigheid

van uw verklaringen eens te meer in twijfel.

Overigens is het zeer bevreemdend dat u noch die dag of op een later tijdstip M. (...) hebt pogen te

contacteren om te weten of hij problemen gekend heeft of hem minstens te waarschuwen voor het

mogelijke gevaar dat hij liep en bent dan ook niet op de hoogte van het eventuele lot van M. (...) (CGVS

p.15,12). Gezien de verregaande gevolgen voor u en het mogelijke gevaar M. (...) logischerwijs liep, is

dergelijke desinteresse weinig overtuigend.

Ook zegt u dat u zo streng gestraft zou worden na dit incident omdat men niet alleen aanstoot nam aan

het feit dat u alcohol dronk, maar ook aan het feit dat u betrokken was bij de verkoop ervan aan

jongeren in het dorp, hetgeen de “misdaad” ernstig verzwaart. Op alcohol drinken alleen staan

normaliter immers enkel zweepslagen als straf, niet executie (CGVS p. 9, 13, zie info blauwe map). U
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vermoedt dat iemand u verklikt heeft bij de mullahs. Dat is echter niet aannemelijk. Indien iemand u al

eerder zou verklikt hebben bij de mullahs uit het dorp wegens de (vermoede) verkoop van alcohol, zou

immers moeten worden aangenomen dat u al eerder in de problemen zou geraakt zijn. Dat dat niet het

geval is, doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van de idee dat iemand u verklikt zou hebben met

betrekking tot de verkoop van alcohol. Voor zover u zou bedoelen dat iemand u verklikt heeft bij de

mullahs in de periode tussen het moment dat hij u betrapte en de oproep die hij deed dat u gedood

moest worden, moet worden opgemerkt dat ook dat zeer onwaarschijnlijk is in de korte tijdsperiode die u

beschreven heeft. U verklaarde immers dat u tussen het gebed van de late namiddag en de avond

betrapt werd door de mullah (CGVS p. 10). Zowel op 4 september 2015 als op 15 oktober 2015, beide

data die u aanhaalt als zijnde het moment van uw vertrek (DVZ persoonsgegevens rubriek 31, CGVS

p. 8) en dus ook de periode waarin u betrapt werd door de mullah, zat er slechts een uur en een kwartier

tussen de gebeden van de late namiddag en van de avond (zie informatie blauwe map). In dat uur en

één kwartier zou de mullah al het gebed van de namiddag moeten geleid hebben, weggegaan zijn van

de moskee, teruggekeerd in de richting van de moskee toen hij u betrapte (CGVS p. 14), met anderen

besproken hebben wat hij gezien had, gezien hij uw straf niet alleen kan bepalen (CGVS p.15) en op tijd

terug in de moskee zijn voor het avondgebed. Dat precies in die relatief korte tijdsspanne iemand u ook

juist zou gaan verklikken zijn bij de mullah, is zeer onwaarschijnlijk. Ook deze vaststelling trekt de

geloofwaardigheid van uw verklaringen in twijfel.

De tegenstrijdige en onwaarschijnlijke verklaringen die u aflegt over hoe u precies betrapt bent, staan

niet toe nog enig geloof te hechten aan uw relaas.

Ook in uw verklaringen over wat er precies gebeurd is na de oproep van de mullah kenmerken zich door

een onlogisch en onaannemelijk karakter.

U verklaarde dat uw moeder u zo’n twintig minuten na uw thuiskomst van uw uitstap met M. (...) vertelde

dat ze de oproep gehoord had waarin gesteld werd dat u gedood moest worden. Vervolgens kwam uw

vader thuis van de moskee, en bracht u hem op de hoogte van wat er precies gebeurd was, waarna uw

vader naar de moskee terugging om vergiffenis te vragen in uw naam (CGVS p.9, 10, 15). Dat is niet

aannemelijk: u zegt dat uw vader bij thuiskomst van de moskee al op de hoogte was van de oproep van

de mullah, en vermoedt zodoende ook zelf dat hij al in de moskee was toen de oproep gedaan werd

(CGVS p. 15). Logischerwijze zou dan kunnen worden verwacht dat uw vader op dat moment al de

mullahs van uw dorp had aangesproken om uitleg of vergiffenis te vragen. Dat hij eerst naar huis

terugkeerde, om daarna terug naar de moskee te gaan om vergiffenis te vragen, komt zodoende niet

aannemelijk over en trekt de geloofwaardigheid van uw verklaringen verder in twijfel.

Bijkomstig kan nog worden opgemerkt dat het vreemd is dat uw broer F. (…) van 22 jaar oud volgens

uw verklaringen niets te zeggen had over de toestand waarin uw gezin verzeild was geraakt. Wanneer u

gevraagd wordt wat uw broer te zeggen had, beweert u dat hij er geen mening over had (CGVS p. 14).

Nochtans werd de beslissing gemaakt dat jullie als gezin Afghanistan zouden verlaten, en wel meteen

de dag na de oproep in de moskee, waardoor toch kan worden gesteld dat ook het leven van uw broer

volledig overhoop werd gehaald. Dat hij dan niets te zeggen zou hebben is zeer onwaarschijnlijk. U

beweert weliswaar dat u met uw broer niet durfde te spreken op de avond van de oproep in de moskee

zelf omdat u bang was dat hij u misschien ook zou slaan (CGVS p. 14), maar dat hij ook daarna,

gedurende het stukje van de reis dat u en uw familie nog samen waren, helemaal niets te zeggen zou

gehad hebben, is niet redelijk. Ook dat schaadt uw geloofwaardigheid.

De onaannemelijke en onlogische elementen in uw verklaringen over wat gebeurde na de oproep van

de mullah in de moskee doen eens te meer afbreuk aan uw geloofwaardigheid.

Er dient geconcludeerd te worden dat geen enkel geloof meer kan worden gehecht aan uw asielrelaas.

U heeft dan ook niet aannemelijk gemaakt dat u in Afghanistan een gegronde vrees dient te koesteren

voor vervolging zoals bedoeld in de Conventie van Genève of dat u er een reëel risico zou lopen op het

lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, volgens art. 48/4,

§2, a) en b) van de Belgische vreemdelingenwet.

U verklaart ook nog dat u een aantal keer goederen vervoerd heeft voor de Afghaanse

liefdadigheidsorganisatie Ambastagi meli, die bijvoorbeeld kuikentjes aan arme families gaven of

werkten aan waterputten. Dat zouden de mullahs van uw regio niet graag hebben. Er moet worden

opgemerkt dat u in dat verband nooit bent aangesproken of in de problemen bent geraakt. U zegt dat uw

vader weleens aangesproken werd door m. P. (...), die zei dat ongelovigen bij die organisatie werken, en
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dat uw vader daarom kwaad was op u en wou dat u niet langer dingen voor hen zou vervoeren. Voorts

weet u echter niet wat er gebeurd is en haalt u geen problemen aan die met de liefdadigheidsorganisatie

te maken zouden hebben. Gezien het feit dat u uw gelegenheidswerk voor de organisatie gewoon

verder heeft gezet zonder enige gevolgen, kan ook hieruit niet worden besloten tot het bestaan in uw

hoofde van een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade

(CGVS p. 6-7).

Waar u verklaart dat uw vader in een conflict is geweest met m. P. (...) over een stuk grond dat uw vader

lang voor uw geboorte aankocht en daardoor eens door de politie is meegenomen, moet worden

opgemerkt dat daaruit voor de rest geen problemen gevolgd zijn. U zegt weliswaar dat de twist om de

grond nog niet beslecht is en dat m. P. (...) al twee keer naar die grond gegaan is, waarbij een

woordenwisseling volgde en uw vader de politie moest bellen, maar voorts weet u niet af van andere

gebeurtenissen omtrent de grond (CGVS p. 16). Zodoende kan ook hieruit niet besloten worden tot het

bestaan in uw hoofde van een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van

ernstige schade.

U verklaarde ook nog dat uw vader nog sergeant geweest is bij de politie, maar u noch uw familie zou

ooit in de problemen geraakt zijn wegens zijn vorige job (CGVS p. 16). Ook hieruit kan dus niet besloten

worden tot het bestaan in uw hoofde van een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op het

lijden van ernstige schade.

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

Afghaanse asielzoeker door het CGVS ook een beschermingsstatus krijgen ten gevolge van de

algemene situatie in zijn regio van herkomst. 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 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
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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 het district Hisa-e-Duwm-e-Kohestan in de provincie Kapisa te worden beoordeeld.

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

COI Focus Afghanistan: Security Situation in Kapisa province van 25 april 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 Kapisa behoort tot de centrale regio van Afghanistan. Uit de

beschikbare informatie blijkt dat het merendeel van de gewelddaden die er in de provincie Kapisa

plaatsvinden voornamelijk doelgericht van aard zijn, waarbij overwegend de Afghaanse

veiligheidsdiensten geviseerd worden. Het geweld neemt er hoofdzakelijk de vorm aan van gewapende

confrontaties tussen opstandelingen en Afghaanse veiligheidsdiensten. Niettegenstaande bepaalde

districten in de provincie Kapisa als onveilig kunnen bestempeld worden, blijkt uit dezelfde informatie

ook dat het geweldsniveau en de impact van het conflict in de provincie regionaal erg verschillend zijn.

Het conflictgerelateerd geweld dat er in de provincie plaatsvindt, is immers hoofdzakelijk geconcentreerd

in de zuidelijke districten, met name Tagab, Nejrab en Alasay en in beduidend mindere mate in de rest

van de provincie. De noordelijke districten vormen dan ook vaak een toevluchtsoord voor de burgers die

het geweld in Tagab, Nejrab en Alasay ontvluchten. De provincie Kapisa scoort in zijn geheel laag wat

betreft het aantal veiligheidsincidenten in verhouding met het aantal burgers.

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 het Hisa-e-Duwm-e-Khohestan van de provincie Kapisa 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 uit de

provincie Kapisa 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.

De documenten die u neerlegt, veranderen niets aan bovenstaande appreciatie. U legt enkel een

document neer in verband met de tracing-procedure die u opstartte in de hoop uw familieleden terug te

vinden. Deze vormt een aanwijzing dat u uw familieleden effectief kwijtraakte op de weg tussen

Afghanistan en Europa, maar houdt voorts geen verband met uw asielrelaas.

Het document dat u neerlegt, verandert niets aan bovenstaande appreciatie. Dat u probeert uw

familieleden via tracing terug te vinden, vormt wel een aanwijzing dat u uw familieleden inderdaad bent

kwijt geraakt, maar houdt voorts geen verband met uw asielrelaas.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Het verzoekschrift

In een enig middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 48/3, 48/4, 48/6 en 62 van de wet

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet), van artikel 1, 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), van artikel 3 van het Europees

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te

Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM), van de materiële

motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van de appreciatiebevoegdheid.
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Het middel is als volgt onderbouwd:

“Wat betreft de vluchtelingenstatus :

Het CGVS stelt dat er enkele tegenstrijdige, onlogische en onwaarschijnlijke verklaringen werden

afgelegd door verzoeker die maken dat zijn relaas als ongeloofwaardig wordt bevonden.

Verzoeker zou tegenstrijdige en onlogische verklaringen afleggen mbt de manier waarop hij zou zijn

betrapt door de mullah terwijl hij alcohol aan het drinken was. Verzoeker had de gewoonte om af en toe

alcohol te drinken, maar deed dit meestal op een plaats die beter beschermd was tegen pottekijkers.

Het CGVS vindt het onlogisch dat verzoeker nu op een andere plaats ging drinken.

Verzoeker zou ook niet duidelijk weergeven welke mullah hem precies heeft betrapt. Hij zou bij DVZ

gesteld hebben dat het de mullah A. (...) van het dorp was, terwijl tijdens het gehoor CGVS het de

mullah N. (…) was. Verzoeker gaf aan dat dit een vergissing van de tolk moest zijn geweest, want hij

kent geen mullah A. (...). Dat er een vergissing is gebeurd bij het gehoor DVZ is niet onmogelijk, gezien

de vele fouten die reeds in het verleden in andere dossiers werden opgetekend bij het gehoor DVZ. Dit

is dus geen louter hypothetische stelling van verzoeker, zoals het CGVS stelt en minimaliseert.

Verzoeker zou tevens volatiele verklaringen hebben afgelegd mbt waar de mullah precies stond of

passeerde op het moment dat hij verzoeker betrapte. Verzoeker dient er op te wijzen dat de feiten zich

reeds enkele jaren geleden hebben voorgedaan en dat het bij gevolg perfect mogelijk is dat hij zich

bepaalde details niet meer zo goed zou herinneren. Zo zal verzoeker misschien wel weten dewelke de

haarkleur is van de mullah, maar misschien niet welke kleur van kledij hij de bewuste dag droeg.

Voorts zou verzoeker tegenstrijdige en onlogische verklaringen hebben afgelegd wat betreft de oproep

van de mullah waarin hij verzoeker ter dood veroordeeld en of hij hierin al dan niet iets zei over M. (…).

Verzoeker geeft aan dat hij vreest zwaar gestraft te worden, namelijk door executie. Het CGVS meent

echter dat voor het consumeren van alcohol 'enkel zweepslagen' als straf worden opgelegd. Verzoeker

merkte op dat het niet enkel ging om eenmaal betrapt te worden op het consumeren van alcohol maar

ook om het herhaaldelijk verkopen van alcohol aan jongeren van het dorp.

Het CGVS heeft bij de beoordeling van een asielaanvraag weliswaar een grote appreciatiebevoegdheid,

zij het dat er toch bepaalde grenzen zijn aan die bevoegdheid. In casu zijn deze duidelijk overschreden.

Het CGVS dient de waarheidsgetrouwheid van verzoeker te evalueren teneinde alle objectieve en

subjectieve criteria, die aan de basis liggen van zijn individueel geval, bloot te leggen. Deze criteria

vergelijken en toetsen aan de Conventie van 1951 en aan art 48/3 van de wet van 1980 en teneinde tot

een correcte conclusie te komen aangaande de voorliggende asielaanvraag. Het is duidelijk dat het

CGVS zelf een fout maakt door er van uit te gaan dat verzoekers relaas in zijn geheel ongeloofwaardig

zou zijn en dat verzoeker dus over de gehele lijn zou hebben gelogen en bijgevolg geen nood aan

internationale bescherming zou hebben. De 'enkele' tegenstrijdigheden en onlogische verklaringen die

verzoeker volgens het CGVS zou hebben afgelegd zijn, echter slechts kleine onbeduidende details in

een veel groter verhaal dat maakte dat verzoeker samen met zijn familie Afghanistan heeft verlaten.

Onderweg is verzoeker trouwens zijn familie kwijtgeraakt en dit raakt hem erg. Hij zoekt ze met hulp van

het Rode Kruis (zie overgelegd document).

Verzoeker verwijst hierbij naar de publicatie van de UNHCR 'Beyond Proof Credibility Assessment in EU

Asylum Systems' van mei 2013.

Op pg. 37 leest men dat 'assessing the credibility of a claim is not about making negative credibility

findings and focusing on refusal. It is an objective assessment of the material facts that go to the core of

the claim [...]. It should be a neutral assessment of the material facts [...] in wich subjectivity should be

kept to a mimimum.’.

Op pg. 39 leest men dat 'the credibility assessment should be based on the available relevant evidence

and not on the decisionmaker's intuition or gut feeling'.

Op pg. 214 -215 leest men dat 'The assumption would play out as follows : 'if an applicant lied about his

or her traval route, then he or she is probably lying about the reasons for the aplication for international
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protection. He or she is not trustworthy'. This seems to rest on an assumption that people are either liers

and law-breakers or law-abiding truth-tellers, rather than on an understanding that situational factors

also have an effect on behaviour, en :

'There may be many valid reasons why an applicant may provide false information and/or documents in

support of an application. Therefore, the applicant must be afforded an opportunity to explain and any

expenation provided should be fully considered. That an applicant has told a lie(s) or concealed a fact(s)

is not necessarily decisive in the assessment of credibility '.

Het is duidelijk dat de CGVS geen rekening heeft gehouden met bovengenoemde principes en niet

objectief en onpartijdig is geweest, maar zich heeft laten leiden door vooringenomenheid.

Bovendien wordt met de term "vluchteling", overeenkomstig het verdrag van Genève de persoon

bedoeld wordt die "met rede vreest vervolgt te worden". Dat het element van "vrees" - hetgeen op zich

reeds een subjectief element is, en een geestesgesteldheid - verder wordt uitgewerkt in de woorden-

"met rede". Dat het samenbrengen van de twee termen tot uiting brengt dat het niet enkel de

geestesgesteldheid van de geïnteresseerde is die maakt dat hij al dan niet vluchteling is, maar dat deze

geestesgesteldheid gestoeld moet zijn op een objectieve situatie waarin die geestesgesteldheid haar

oorsprong kan vinden. Dat de woorden "met rede vrezen" dus tegelijkertijd slaan op een objectief en een

subjectief element, en dat om te besluiten tot het al dan niet bestaan van een redelijke vrees, de twee

elementen in ogenschouw dienen te worden genomen. Dat deze zowel objectieve als subjectieve

elementen een meer dan duidelijke aanwijzing geven omtrent het gegrond zijn van de redelijke vrees

voor vervolging in hoofde van verzoeker. Dat deze elementen niet toelaten om te besluiten dat er in

hoofde van verzoeker, geen ernstige aanwijzingen zijn van een gegronde vrees voor vervolging in de zin

van de Conventie van Genève.

Bijgevolg is er in voorliggend geval een is schending van de motiveringsplicht en

appreciatiebevoegdheid, en er is derhalve een schending van de conventie, de artikels 48/3, 48/6, in die

zin dat het onmogelijk is dat de weigeringsbeslissing op een correcte manier alle redenen van

verzoeker, die ertoe hebben geleid dat hij zijn land diende te verlaten, weerlegd.

Wat betreft het subsidiaire beschermingsstatuut :

Los van het feit of verzoekers relaas geloofwaardig wordt bevonden of niet, staat het vast dat verzoeker

zijn land heeft onvlucht, niet enkel omwille van zijn verklaarde persoonlijke problemen, maar tevens

omwille van de algemene veiligheidssituatie in Afghanistan die steeds slechter wordt.

Verzoeker is afkomstig uit het dorp Kazakh in het district Hisa Duwum Kohestan (provincie Kapisa).

Volgens het CGVS is er op basis van de COI van 25 april 2017 en zijn appreciatiemarge geen actueel

risico in het district Hisa Duwum Kohestan te Kapisa-provincie om slachtoffer te worden van een

ernstige bedreiging van zijn leven of persoon als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een

gewapend conflict.

De subsidiaire bescherming wordt dan ook niet toegekend aan verzoeker.

Onterecht.

Verzoeker heeft tijdens het gehoor eveneens gewezen op de vele (veiligheids-)problemen in zijn land en

regio.

Kapisa is gelegen in centraal Afghanistan en het district Hisa Duwum Kaohestan situeert zich ten

noordwesten in deze provincie.

Volgens de COI van december 2017, waarnaar het CGVS niet verwijst, blijkt dat de provincie allerminst

gespaard wordt van geweld.

Het zuiden van de provincie kent een grote invloed van de Taliban. Het Noorden wordt getekend door

spanningen tussen verschillende politieke groeperingen.

Het CGVS gaat er daarenboven compleet aan voorbij hoe een terugkeer zich concreet zou afspelen in

hoofde van verzoeker aangezien verzoeker samen met zijn familie is vertrokken en hij er onderweg alle

contact mee heeft verloren.
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Bij thuiskomst, als verzoeker daar al op een veilige manier zou geraken, wacht er hem niets meer en zal

hij genoodzaakt zijn zich elders te vestigen.

Hoogstwaarschijnlijk zal hij een van de vele 'internally dispaced persons' (IDP's) worden. (zie o.a. COI

van 23 juni 2017 p 43 e.v.)

Talloze verslagen en rapporten van Internationale Humanitaire organisaties wijzen op de schrijnende

toestand waarin teruggekeerde vluchtelingen en IDP's leven door gebrek aan water, voedsel, vestiging,

werk, medische zorg, etc.

(zie o.a. Amnesty International, Afghanistan number of people internally displaced by conflict doubled to

1.2 million in just three years, 31.05.2016 : "Even after fleeing their homes to seek safety, increasing

numbers of Afghans are languishing in appalling conditions in their own country, and fighting for their

survival with no end in sight. [...]

Amnesty International's research found that despite the promises made by successive Afghan

governments, internally displaced people (IDPs) in Afghanistan continue to lack adequate shelter, food,

water, health care, and opportunities to pursue education and employment.[...]

Their situation has dramatically worsened over the past years, with less aid and essentials like food

available. A new National IDP Policy launched in 2014 could be a lifeline to those displaced but has

hardly been implemented at all — stymied by alleged corruption, lack of capacity in the Afghan

government and fading international interest. [...]

Since being forced to leave their homes, IDP children's education has been interrupted and adults have

been reduced to chronic unemployment")

Het is overduidelijk dat verzoeker minstens de subsidiaire bescherming dient te verkrijgen, daar hij bij

terukeer zeker en vast in ermbarmelijke omstandigheden zal moeten (over)leven.”

2.2. Stukken

2.2.1. Aan het verzoekschrift worden geen nieuwe stavingstukken gevoegd.

2.2.2. Op 15 april 2019 brengt verwerende partij overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid, van de

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

nota bij met referenties naar het rapport “UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International

Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan” van UNHCR van 30 augustus 2018, het EASO

Country of Origin Information Report “Afghanistan. Security Situation” van december 2017, p. 1-68 en

164-169, en de update van mei 2018 van dit rapport, p. 1-24 en 90-92, en de “Country Guidance:

Afghanistan. Guidance note and common analysis” van EASO van juni 2018, p. 1, 71-77 en 84.

2.3. Beoordeling

2.3.1. Bevoegdheid

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

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

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

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

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

Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 2479/001, p. 95-96 en 133). Door de

devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van verzoeker daarop.

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

bescherming van verzoeker in hetgeen volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het 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. De motieven van de bestreden beslissing

De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in artikel 62 van de Vreemdelingenwet, heeft tot doel de

burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom

de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De overheid is ertoe verplicht in de akte de

juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op

een afdoende wijze, wat impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn

aan het gewicht van de genomen beslissing.

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

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

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

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

subsidiaire beschermingsstatus worden geweigerd omdat (A) er geen geloof kan worden gehecht aan

zijn asielrelaas, nu (i) hij enkele tegenstrijdige en onlogische verklaringen aflegde over de manier

waarop hij door de mullah werd betrapt op het drinken van alcohol, (ii) hij tegenstrijdige verklaringen

aflegde met betrekking tot welke mullah hem precies betrapte, (iii) hij volatiele verklaringen aflegde met

betrekking tot waar de mullah precies stond of passeerde op het moment dat hij hem betrapte, (iv) hij

tegenstrijdige en onwaarschijnlijke verklaringen aflegde over de oproep van de mullah waarin deze zei

dat hij ter dood veroordeeld moest worden, (v) hij noch de dag van de oproep, noch op een later tijdstip

gepoogd heeft om zijn vriend M. te contacteren om te weten of hij problemen gekend heeft of minstens

om hem te waarschuwen voor het mogelijke gevaar dat hij liep en hij dan ook niet op de hoogte is van

het eventuele lot van zijn vriend, (vi) het niet aannemelijk is dat hij ook beticht werd van betrokkenheid

bij de verkoop van alcohol aan jongeren in het dorp en (vii) hij ook onlogische en onaannemelijke

verklaringen aflegde over wat er precies gebeurd is na de oproep van de mullah, omdat (B) uit het feit

dat hij een aantal keer goederen vervoerd heeft voor een Afghaanse liefdadigheidsorganisatie niet kan

worden besloten tot het bestaan in zijn hoofde van een gegronde vrees voor vervolging of een reëel

risico op het lijden van ernstige schade nu hij in dit verband nooit is aangesproken of in de problemen is

geraakt, omdat (C) ook uit het conflict van zijn vader over een stuk grond niet kan worden besloten tot

het bestaan in zijn hoofde van een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van

ernstige schade nu daaruit behalve een woordenwisseling geen problemen gevolgd zijn, omdat (D) ook

uit de omstandigheid dat zijn vader nog sergeant geweest is bij de politie niet kan worden besloten tot

het bestaan in zijn hoofde van een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van

ernstige schade, en omdat (E) er voor burgers uit de provincie Kapisa actueel geen reëel risico is op

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

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

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

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

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

voorgeschreven in artikel 62 van de Vreemdelingenwet, voldaan. Verzoeker maakt niet duidelijk op welk

punt deze formele motivering hem niet in staat zou stellen te begrijpen op grond van welke juridische en

feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat niet voldaan zou zijn aan het

hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. Daarnaast blijkt uit de uiteenzetting van

het middel dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de

uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt (cf. RvS 21 maart 2007, nr. 169.217).

Het middel kan in deze mate niet worden aangenomen.

2.3.4. Beoordeling van de vluchtelingenstatus

Verzoeker verklaart Afghanistan te hebben verlaten uit vrees om gedood te worden. Hij zou door de

mullah van het dorp zijn opgemerkt toen hij samen met een vriend alcohol dronk in de auto en daarna

zou over de luidspreker zijn aangekondigd dat hij gedood moest worden. Een poging van zijn vader om

voor verzoeker vergiffenis te vragen aan de verzamelde mullahs in de moskee mocht niet baten.

Onmiddellijk daarna zou verzoeker met zijn voltallige gezin uit Afghanistan richting Europa zijn

vertrokken.

Ter staving van zijn vluchtrelaas legt verzoeker enkel een document neer van het Rode Kruis in verband

met een procedure van de dienst Tracing om zijn familieleden terug te vinden. Zoals in de bestreden
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beslissing terecht wordt opgemerkt, houdt dit document evenwel geen verband met verzoekers relaas.

Dit document volstaat dan ook op zich niet om in deze stand van zaken de relevante elementen van

verzoekers vluchtrelaas geloofwaardig te bevinden en zijn verzoek om internationale bescherming te

beoordelen. Bijgevolg moet worden nagegaan of de verklaringen van verzoeker voldoende consistent,

precies, volledig en aannemelijk zijn opdat de relevante elementen van zijn verzoek, in samenhang met

de voorgelegde documenten, geloofwaardig kunnen worden geacht.

Te dezen kan de Raad in navolging van de commissaris-generaal geen geloof hechten aan verzoekers

verklaringen dat hij vreest om gedood te worden omdat hij betrapt werd op het drinken van alcohol.

Vooreerst wordt wat dit betreft in de bestreden beslissing terecht gewezen op enkele onlogische

verklaringen van verzoeker over de manier waarop hij betrapt werd door de mullah terwijl hij alcohol aan

het drinken was. Dit motief is gesteund op de volgende overwegingen:

“Zo verklaarde u dat u betrapt werd omdat u alcohol dronk met M. (...) in uw wagen langs de kant van

een relatief drukke baan in Kazakh, waar ook op dat moment nog andere mensen passeerden, die u

echter niet gezien hebben (CGVS p.9, 12). U had nochtans de gewoonte om ongeveer één keer per

maand met M. (...) alcohol te drinken, maar dat deed u normaliter in de boomgaard van uw familie, die

ommuurd is en waar jullie niet betrapt konden worden (CGVS p. 12-13). Het is dus eigenaardig dat u,

die zich bewust was van de strenge religieuze ingesteldheid van uw dorpsgenoten (CGVS p. 8, 13), er

toch voor koos om op een openbare plaats te gaan drinken, ondanks het veel grotere risico om betrapt

te worden. Wanneer u gevraagd wordt waarom u deze keer gewoon langs de kant van de baan ging

drinken, terwijl u toch een goed alternatief had, zegt u dat M. (...) gehaast was omdat het al laat werd en

dat hij naar huis wou gaan (CGVS p. 13). Dat neemt niet weg dat redelijkerwijs kan worden gesteld dat

u, gezien u zich al in Kazakh bevond, even goed naar de boomgaard had kunnen gaan om daar snel

nog iets te drinken. Ook dringt de vraag zich op waarom M. (...), als hij toch zo gehaast was, zich eerst

door u van Jamalagha naar Kazakh liet brengen om daar gewoon in de auto wat te drinken en meteen

weer te vertrekken (CGVS p. 9). Deze onlogische gang van zaken trekt de geloofwaardigheid van uw

relaas in twijfel.”

De voormelde motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en terecht en worden,

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

Daarnaast legde verzoeker tegenstrijdige verklaringen af met betrekking tot welke mullah hem precies

betrapte. In de bestreden beslissing wordt dit als volgt toegelicht:

“Op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) verklaarde u dat de mullah van uw dorp, genaamd A. (...), u

had zien drinken en diezelfde dag de oproep deed in de moskee dat u ter dood veroordeeld moest

worden (Vragenlijst DVZ 3.5). Op het CGVS echter verklaarde u dat de oproep gedaan werd door

mullah N. (...), die ook wel m. S. (…) genoemd werd (CGVS p. 11). U verklaart geen mullah te kennen

die A. (...) heet (CGVS p. 11). Wanneer u geconfronteerd wordt met het feit dat u op de DVZ niet sprak

over een mullah N. (...), maar over mullah A. (...), zegt u enkel dat u de andere mullah niet kent.

Wanneer gevraagd wordt waarom mullah A. (...) werd geschreven op de DVZ, zegt u dat het mogelijk

een vergissing is van de tolk, en dat u mullah N. (...) niet zou vergeten omdat u ook les van hem kreeg

(CGVS p. 12). Het is echter niet ernstig om na confrontatie met een tegenstrijdige uitspraak louter

hypothetisch te stellen dat de tolk zich vergist heeft.”

Door in het verzoekschrift louter te herhalen dat hij op het Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna: CGVS) had aangegeven dat dit een vergissing van de tolk

moest zijn geweest omdat hij geen mullah A. kent, slaagt verzoeker er niet in om de voorgaande

motieven te ontkrachten (cf. RvS 10 maart 2006, nr. 156.221; RvS 4 januari 2006, nr. 153.278). Het

komt aan verzoeker toe om de motieven van de bestreden beslissing met concrete argumenten in een

ander daglicht te stellen. Waar hij nog stelt dat een vergissing bij het gehoor op de Dienst

Vreemdelingenzaken niet onmogelijk is, “gezien de vele fouten die reeds in het verleden in andere

dossiers werden opgetekend bij het gehoor DVZ”, beperkt verzoeker zich tot een loutere bewering die

niet in concreto wordt gestaafd of onderbouwd met enig begin van bewijs. Hij maakt hiermee geenszins

aannemelijk dat de bestreden beslissing is gesteund op onjuiste feitelijke gegevens of is genomen op

kennelijk onredelijke wijze of met een overschrijding van de ruime appreciatiebevoegdheid waarover de

commissaris-generaal beschikt.

Ook legde verzoeker volatiele verklaringen af met betrekking tot waar de mullah precies stond of

passeerde op het moment dat hij hem betrapte. Dit wordt in de bestreden beslissing als volgt toegelicht:

“Zo verklaart u aanvankelijk dat de mullah op twee meter afstand langs de wagen liep toen u hem

ineens zag. Hij zou nog aan de andere kant gestaan hebben van een waterstroom die langs de baan
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loopt waar u geparkeerd stond. Wanneer gevraagd wordt hoe het komt dat de mullah u toch zo goed

kon herkennen in de auto, gezien dat toch niet vanzelfsprekend is zelfs vanop een korte afstand

rekening houdende met het tijdstip gezien dit reeds in de schemering na zonsondergang was (CGVS

p.12), verklaart u dan weer dat hij net naast de auto stond toen u hem zag. Wanneer u vervolgens

gevraagd wordt hoe de mullah kon zien dat u alcohol dronk, gezien de vloeistof gewoon in een plastic

flesje zat, zegt u ineens dat u vermoedt dat de mullah daar al een tijdje naar u en M. (...) stond te kijken

(CGVS p. 14). Er dient te worden vastgesteld dat u uw antwoorden lichtelijk blijft aanpassen naarmate u

meer vragen gesteld worden. Dergelijke volatiliteit doet eveneens afbreuk uw geloofwaardigheid.”

In de mate dat verzoeker erop wijst dat de feiten zich reeds enkele jaren geleden hebben voorgedaan

en dat het bijgevolg perfect mogelijk is dat hij zich bepaalde details niet meer zo goed zou herinneren,

slaagt hij er allerminst in te overtuigen. Vooreerst betreft het hier geen details, zoals de kleur van kledij

die de mullah die bewuste dag droeg, doch betreft het de plaats waar de mullah verzoeker betrapte op

het drinken van alcohol, een omstandigheid die ertoe zou hebben geleid dat werd opgeroepen om hem

te doden. Van een verzoeker om internationale bescherming kan verwacht worden dat hij over

dergelijke belangrijke gebeurtenissen die hebben geleid tot zijn vlucht coherente verklaringen kan

afleggen, vermits kan verwacht worden dat deze gebeurtenissen, ongeacht het tijdsverloop, in het

geheugen gegrift zouden staan zo zij zich in werkelijkheid voorgedaan hebben.

De vaststelling dat verzoeker onlogische, tegenstrijdige en volatiele verklaringen aflegde over het

gegeven dat hij door de mullah betrapt werd op het drinken van alcohol, reden waarom werd

opgeroepen om hem te doden, ondergraaft op fundamentele wijze de geloofwaardigheid van zijn

asielrelaas.

Daarbij komt dat verzoeker ook wat betreft de oproep van de mullah, waarin deze zei dat verzoeker ter

dood veroordeeld moest worden, tegenstrijdige verklaringen aflegde. In de bestreden beslissing worden

op goede gronden de volgende tegenstrijdigheden aangehaald:

“Zo verklaarde u tijdens uw gehoor op de DVZ nog dat de mullah van uw dorp M. (...) niet kende. U zei

dat de mullah in zijn oproep dat u gedood moest worden zei dat u en “een andere onbekende” alcohol

consumeerden. U vermeldde daarbij dat de mullah M. (...) niet kende, gezien hij van een ander dorp

afkomstig was (Vragenlijst DVZ 3.5). Tijdens uw gehoor op het CGVS echter vertelde u dat de mullah

van uw dorp wel wist wie M. (...) was, via u: hij kwam naar uw dorp, de dorpelingen wisten dat, u

nodigde hem uit bij religieuze gelegenheden en jullie reden geregeld samen rond in uw auto (CGVS

p. 14). Die uitspraak is in tegenstrijd met wat u verklaard op de DVZ en doet zodoende afbreuk aan de

geloofwaardigheid van uw relaas.

Samenhangend daarmee werd vastgesteld dat u op het CGVS beweert niet te weten wat er precies

gezegd werd over M. (...) in de oproep van de mullah (CGVS p. 12) en of er überhaupt wel iets gezegd

werd over M. (...) (CGVS p. 15). Zoals hierboven reeds aangehaald verklaarde u op de DVZ echter dat

in de oproep gezegd werd dat u met een andere onbekende – zijnde M. (...) - alcohol aan het drinken

was. Er moet geconcludeerd worden dat u op de DVZ dus nog wist dat er wel degelijk over M. (...)

gesproken werd in de oproep van de mullah, zij het niet met naam en toenaam, wat tegenstrijdig is met

uw verklaringen daarover tijdens uw gehoor op het CGVS. Deze vaststelling trekt de geloofwaardigheid

van uw verklaringen eens te meer in twijfel.”

Waar verzoeker in het verzoekschrift voorhoudt dat het slechts kleine onbeduidende details betreft in

een veel groter verhaal dat maakte dat hij samen met zijn familie Afghanistan heeft verlaten, beperkt hij

zich slechts tot het minimaliseren van de argumenten, zonder evenwel de tegenstrijdigheden, die allen

steun vinden in het administratief dossier, in concreto te weerleggen of te ontkrachten. Deze

tegenstrijdigheden betreffen bovendien hoegenaamd geen onbeduidende details, doch wel essentiële

elementen uit verzoekers vluchtrelaas, met name de oproep van de mullah om zowel verzoeker als zijn

vriend te doden. Er kan van verzoeker worden verwacht dat hij hierover eensluidende verklaringen

aflegt.

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

motieven volledig ongemoeid laat:

“Overigens is het zeer bevreemdend dat u noch die dag of op een later tijdstip M. (...) hebt pogen te

contacteren om te weten of hij problemen gekend heeft of hem minstens te waarschuwen voor het

mogelijke gevaar dat hij liep en bent dan ook niet op de hoogte van het eventuele lot van M. (...) (CGVS

p.15,12). Gezien de verregaande gevolgen voor u en het mogelijke gevaar M. (...) logischerwijs liep, is

dergelijke desinteresse weinig overtuigend.
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Ook zegt u dat u zo streng gestraft zou worden na dit incident omdat men niet alleen aanstoot nam aan

het feit dat u alcohol dronk, maar ook aan het feit dat u betrokken was bij de verkoop ervan aan

jongeren in het dorp, hetgeen de “misdaad” ernstig verzwaart. Op alcohol drinken alleen staan

normaliter immers enkel zweepslagen als straf, niet executie (CGVS p. 9, 13, zie info blauwe map). U

vermoedt dat iemand u verklikt heeft bij de mullahs. Dat is echter niet aannemelijk. Indien iemand u al

eerder zou verklikt hebben bij de mullahs uit het dorp wegens de (vermoede) verkoop van alcohol, zou

immers moeten worden aangenomen dat u al eerder in de problemen zou geraakt zijn. Dat dat niet het

geval is, doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van de idee dat iemand u verklikt zou hebben met

betrekking tot de verkoop van alcohol. Voor zover u zou bedoelen dat iemand u verklikt heeft bij de

mullahs in de periode tussen het moment dat hij u betrapte en de oproep die hij deed dat u gedood

moest worden, moet worden opgemerkt dat ook dat zeer onwaarschijnlijk is in de korte tijdsperiode die u

beschreven heeft. U verklaarde immers dat u tussen het gebed van de late namiddag en de avond

betrapt werd door de mullah (CGVS p. 10). Zowel op 4 september 2015 als op 15 oktober 2015, beide

data die u aanhaalt als zijnde het moment van uw vertrek (DVZ persoonsgegevens rubriek 31, CGVS

p. 8) en dus ook de periode waarin u betrapt werd door de mullah, zat er slechts een uur en een kwartier

tussen de gebeden van de late namiddag en van de avond (zie informatie blauwe map). In dat uur en

één kwartier zou de mullah al het gebed van de namiddag moeten geleid hebben, weggegaan zijn van

de moskee, teruggekeerd in de richting van de moskee toen hij u betrapte (CGVS p. 14), met anderen

besproken hebben wat hij gezien had, gezien hij uw straf niet alleen kan bepalen (CGVS p.15) en op tijd

terug in de moskee zijn voor het avondgebed. Dat precies in die relatief korte tijdsspanne iemand u ook

juist zou gaan verklikken zijn bij de mullah, is zeer onwaarschijnlijk. Ook deze vaststelling trekt de

geloofwaardigheid van uw verklaringen in twijfel.

De tegenstrijdige en onwaarschijnlijke verklaringen die u aflegt over hoe u precies betrapt bent, staan

niet toe nog enig geloof te hechten aan uw relaas.

Ook in uw verklaringen over wat er precies gebeurd is na de oproep van de mullah kenmerken zich door

een onlogisch en onaannemelijk karakter.

U verklaarde dat uw moeder u zo’n twintig minuten na uw thuiskomst van uw uitstap met M. (...) vertelde

dat ze de oproep gehoord had waarin gesteld werd dat u gedood moest worden. Vervolgens kwam uw

vader thuis van de moskee, en bracht u hem op de hoogte van wat er precies gebeurd was, waarna uw

vader naar de moskee terugging om vergiffenis te vragen in uw naam (CGVS p.9, 10, 15). Dat is niet

aannemelijk: u zegt dat uw vader bij thuiskomst van de moskee al op de hoogte was van de oproep van

de mullah, en vermoedt zodoende ook zelf dat hij al in de moskee was toen de oproep gedaan werd

(CGVS p. 15). Logischerwijze zou dan kunnen worden verwacht dat uw vader op dat moment al de

mullahs van uw dorp had aangesproken om uitleg of vergiffenis te vragen. Dat hij eerst naar huis

terugkeerde, om daarna terug naar de moskee te gaan om vergiffenis te vragen, komt zodoende niet

aannemelijk over en trekt de geloofwaardigheid van uw verklaringen verder in twijfel.

Bijkomstig kan nog worden opgemerkt dat het vreemd is dat uw broer F. (…) van 22 jaar oud volgens

uw verklaringen niets te zeggen had over de toestand waarin uw gezin verzeild was geraakt. Wanneer u

gevraagd wordt wat uw broer te zeggen had, beweert u dat hij er geen mening over had (CGVS p. 14).

Nochtans werd de beslissing gemaakt dat jullie als gezin Afghanistan zouden verlaten, en wel meteen

de dag na de oproep in de moskee, waardoor toch kan worden gesteld dat ook het leven van uw broer

volledig overhoop werd gehaald. Dat hij dan niets te zeggen zou hebben is zeer onwaarschijnlijk. U

beweert weliswaar dat u met uw broer niet durfde te spreken op de avond van de oproep in de moskee

zelf omdat u bang was dat hij u misschien ook zou slaan (CGVS p. 14), maar dat hij ook daarna,

gedurende het stukje van de reis dat u en uw familie nog samen waren, helemaal niets te zeggen zou

gehad hebben, is niet redelijk. Ook dat schaadt uw geloofwaardigheid.

De onaannemelijke en onlogische elementen in uw verklaringen over wat gebeurde na de oproep van

de mullah in de moskee doen eens te meer afbreuk aan uw geloofwaardigheid.”

De voormelde motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en terecht en worden,

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

De loutere omstandigheid dat verzoeker zijn familie onderweg naar Europa is kwijtgeraakt en dat dit

hem heel erg raakt, kan de voorgaande vaststellingen niet verklaren of verschonen.

Voorts stelt de Raad vast dat verzoeker niet meer terugkomt op de motieven in de bestreden beslissing

in verband met zijn verklaringen over het vervoeren van goederen voor een Afghaanse

liefdadigheidsorganisatie, over het grondconflict van zijn vader en over de omstandigheid dat zijn vader

nog sergeant geweest is bij de politie. De Raad besluit dan ook dat uit deze elementen niet kan worden

besloten tot het bestaan in verzoekers hoofde van een gegronde vrees voor vervolging of een reëel

risico op het lijden van ernstige schade.
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De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet kan worden aangenomen dat in dezen is

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

Wanneer zoals in casu geen geloof kan worden gehecht aan de voorgehouden nood aan bescherming,

is er geen reden om het vluchtrelaas te toetsen aan de voorwaarden die inzake de erkenning van

vluchtelingen worden gesteld door artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève en artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet. Een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 1 van het Verdrag van

Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen.

2.3.5. Beoordeling van de subsidiaire beschermingsstatus

2.3.5.1. 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.

2.3.5.2. 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 vluchtmotieven, 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.

2.3.5.3. Artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet, dat de omzetting naar Belgisch recht betreft van

artikel 15, sub c, van de richtlijn 2011/95/EU, bepaalt het volgende:

“§ 1 De subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend aan de vreemdeling, die niet voor de

vluchtelingenstatus in aanmerking komt (…) van wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te

nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst, (…), terugkeert, een reëel risico zou lopen op

ernstige schade zoals bepaald in paragraaf 2 (…).

§ 2 Ernstige schade bestaat uit:

(…)

c) 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.”

Opdat aan verzoeker de subsidiaire beschermingsstatus overeenkomstig artikel 48/4, § 2, c), van de

Vreemdelingenwet kan worden toegekend, moet er sprake zijn van een ernstige bedreiging van zijn

leven of persoon, als burger, als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een internationaal of

binnenlands gewapend conflict. De Raad herinnert er aan dat hij in casu met volheid van rechtsmacht

oordeelt, hetgeen een volledig en ex nunc onderzoek omvat, zowel van de juridische als van de feitelijke

gronden. De Raad stipt aan dat hij bij de beoordeling van ernstige schade, zoals bedoeld in artikel 48/4,

§ 2, c), van de Vreemdelingenwet, een alomvattende benadering hanteert waarbij in de risicoanalyse

rekening wordt gehouden met alle vormen van geweld en andere indicatoren die in deze van belang

kunnen zijn.

Er dient rekening te worden gehouden met het gestelde in het arrest “Elgafaji” waar het Hof van Justitie

van de Europese Unie (hierna: het Hof) een onderscheid maakt tussen twee situaties:

- de situatie waar “er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die terugkeert

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

aanwezigheid aldaar een reëel risico op de in artikel 15, sub c, van de richtlijn bedoelde ernstige

bedreiging zou lopen” (HvJ 17 februari 2009 (GK), Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, C-465/07,

§ 35; HvJ 30 januari 2014, C-285/12, Aboubacar Diakité v. de Commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en staatlozen, § 30); en

- de situatie waarbij rekening wordt gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker en

waarbij het Hof heeft gepreciseerd dat “hoe meer de verzoeker eventueel het bewijs kan leveren dat hij

specifiek wordt geraakt om redenen die te maken hebben met zijn persoonlijke omstandigheden, hoe

lager de mate van willekeurig geweld zal zijn die vereist is opdat hij in aanmerking komt voor subsidiaire

bescherming” (HvJ 17 februari 2009 (GK), Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, nr. C-465/07, § 28).
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In de eerste hypothese is de mate van het willekeurig geweld dermate hoog dat elke burger die zich op

het grondgebied bevindt erdoor wordt geraakt. Wanneer aldus wordt vastgesteld dat een burger

afkomstig is uit dergelijk land of gebied, moet worden aangenomen dat hij een reëel risico loopt op een

ernstige bedreiging van zijn leven of persoon wanneer hij terugkeert naar het betrokken land of het

betrokken gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar, zonder dat het nodig is om eveneens over te

gaan tot een onderzoek naar andere persoonlijke omstandigheden.

Gelet op deze alomvattende benadering, beoordeelt de Raad de feitelijk voorliggende situatie als volgt.

In het administratief dossier bevindt zich het rapport COI Focus “Afghanistan. Security situation in

Kapisa province” van 25 april 2017.

Middels een aanvullende nota die door haar werd neergelegd op 15 april 2019 brengt verwerende partij

de volgende rapporten bij:

(i) het rapport “UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-

seekers from Afghanistan” van UNHCR van 30 augustus 2018;

(ii) het EASO Country of Origin Information Report “Afghanistan. Security Situation” van december 2017;

(iii) het EASO Country of Origin Information Report “Afghanistan. Security Situation – Update” van

mei 2018;

(iv) de “Country Guidance: Afghanistan. Guidance note and common analysis” van EASO van juni 2018

(hierna: EASO Guidance note).

Uit de EASO Guidance note blijkt dat het geweldsniveau, de schaal van het willekeurig geweld en de

impact van het conflict in Afghanistan regionaal erg verschillend zijn. Gelet op het gegeven dat

verzoeker zijn hele leven in hetzelfde huis heeft gewoond in het district Hisa-e-Duwm-e-Kohestan in de

provincie Kapisa, dient de situatie in deze provincie onderzocht te worden. Met betrekking tot de

veiligheidssituatie in de provincie Kapisa wordt in de door verwerende partij neergelegde aanvullende

nota het volgende gesteld:

“Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie 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

Kapisa behoort tot de centrale regio van Afghanistan en wordt in de EASO Guidance Note bestempeld

als een provincie waarvan niet kan gesteld worden dat de mate van willekeurig geweld er dermate hoog

is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat elke burger die terugkeert naar het

betrokken gebied aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de provincie Kapisa ruw geschat 440.000 inwoners heeft en dat

er in 2017 in de gehele provincie 101 burgerslachtoffers vielen. Aldus dient besloten te worden dat de

provincie Kapisa in zijn geheel relatief laag scoort wat betreft het aantal veiligheidsincidenten in

verhouding met het aantal burgers. Uit de dezelfde informatie blijkt voorts dat het merendeel van de

gewelddaden die er in de provincie Kapisa plaatsvinden voornamelijk doelgericht van aard zijn, waarbij

overwegend de Afghaanse veiligheidsdiensten geviseerd worden. Het geweld neemt er hoofdzakelijk de

vorm aan van gewapende confrontaties tussen opstandelingen en Afghaanse veiligheidsdiensten.

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 het district Hisa-e-Duwm-e-Khohestan van de provincie Kapisa 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.”

Uit de meer recente landeninformatie blijkt dat EASO de provincie Kapisa indeelt bij “Territories where

indiscriminate violence is taking place and real risk of serious harm under Article 15(c) QD may be

established where the applicant is specifically affected by reason of factors particular to his or her

personal circumstances”.

In andere woorden, de provincie Kapisa is een gebied waar volgens EASO willekeurig geweld

plaatsvindt en een reëel risico op een ernstige bedreiging voor het leven of de persoon kan vastgesteld

worden indien de verzoeker specifiek wordt geraakt om redenen die te maken hebben met zijn

persoonlijke omstandigheden.

In zijn verzoekschrift verwijst verzoeker naar “de COI van december 2017”, waaruit zou blijken dat de

provincie allerminst gespaard wordt van geweld. De Raad wijst erop dat verwerende partij zich ook op

deze informatie steunt en tevens informatie van recentere datum bijbracht. De informatie waarnaar
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verzoeker verwijst ligt voorts in dezelfde lijn als deze waarop hoger weergegeven analyse is gestoeld.

Verzoeker wijst er overigens niet dienstig op dat de taliban een grote invloed zou hebben in het zuiden

van de provincie, nu het district waarvan hij afkomstig is in het noordwesten van deze provincie gelegen

is.

De Raad besluit dat verzoeker geen informatie bijbrengt waaruit kan blijken dat het willekeurig geweld

dat in de provincie Kapisa, en meer bepaald in het district Hisa-e-Duwm-e-Kohestan, plaatsvindt

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

terugkeert louter door zijn aanwezigheid een reëel risico loopt op ernstige bedreigingen voor zijn leven

of zijn persoon.

Gelet op wat voorafgaat concludeert de Raad dat de Afghaanse provincie Kapisa geen gebied is waar

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

nemen dat een burger die terugkeert naar deze regio, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel

risico op de in artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging zou lopen.

Bijgevolg bevindt verzoeker zich in de tweede hypothese. Deze hypothese betreft situaties waar er

willekeurig geweld bestaat – dit is geweld dat de personen zonder onderscheid raakt, met name zonder

dat zij specifiek worden geviseerd – maar waar de mate van het geweld niet dermate hoog is dat elke

burger louter door zijn aanwezigheid in het betrokken land of het betrokken gebied een reëel risico loopt

op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon. Het Hof heeft geoordeeld dat in zulke situatie

rekening moet worden gehouden met de eventuele persoonlijke omstandigheden van de verzoeker die

in zijn hoofde het risico, verbonden aan het willekeurig geweld, verhogen.

Te dezen toont verzoeker evenwel geen persoonlijke omstandigheden aan die in zijn hoofde het risico

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

zich tot de loutere bewering dat hij geen contact meer heeft met zijn familie en dat hij niets meer heeft in

Afghanistan, zodat hij daar hoogst waarschijnlijk als een van de vele “internally displaced persons”

(IDP’s) zal terechtkomen. Hij toont evenwel op geen enkele wijze aan dat het voor hem onmogelijk zou

zijn om zich in zijn regio van herkomst te vestigen, noch dat hem daar de toegang tot

basisvoorzieningen zal worden ontzegd. Verzoeker toont ook niet aan dat hij in Afghanistan niet meer

terecht zou kunnen bij zijn gezin of familie. Uit het document van het Rode Kruis in verband met een

procedure van de dienst Tracing kan enkel worden afgeleid dat op basis van verzoekers verklaringen

een procedure werd opgestart om zijn familieleden op te sporen. Hieruit kan evenwel niet worden

afgeleid dat zijn familieleden zich niet (meer) in hun geboortedorp bevinden. Bovendien laat verzoeker

na in concreto toe te lichten op welke wijze de loutere omstandigheid dat hij geen familie meer zou

hebben in zijn dorp van herkomst in zijn hoofde het risico op ernstige schade in de zin van een ernstige

bedreiging van zijn leven of persoon als gevolg van willekeurig geweld zou verhogen. De Raad

benadrukt ten slotte dat in casu geen intern vestigingsalternatief aan de orde is en zich dus geen

motivering met betrekking tot het redelijke karkater van het intern vestigingsalternatief opdringt.

2.3.5.4. 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 (en regio) van herkomst een reëel

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

2.3.6. 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.

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

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

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

uitvoerig werd gehoord. Tijdens dit interview kreeg hij de mogelijkheid zijn vluchtmotieven uiteen te

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

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

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

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

bekende gegevens over het voorgehouden land van herkomst van verzoeker en op alle dienstige

stukken. Het betoog dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig tewerk is gegaan kan derhalve niet

worden bijgetreden.
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2.3.8. Uit het voorgaande blijkt dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat de commissaris-generaal op

basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de bestreden beslissing is

gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht, in het licht van de artikelen 48/3 en 48/4

van de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen.

2.3.9. In de mate dat verzoeker aanvoert dat artikel 3 van het EVRM wordt geschonden, dient ten slotte

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

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

Vreemdelingenwet.

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

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

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus te vernietigen om redenen

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

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

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

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

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

worden ingewilligd.

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 mei 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


