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nr. 225 317 van 28 augustus 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. SAKHI MIR-BAZ

Broustinlaan 88/1

1083 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 16 augustus 2019

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

staatlozen van 6 augustus 2019.

Gelet op de artikelen 39/77 en 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 21 augustus 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

26 augustus 2019.

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

Gehoord de opmerkingen van verzoeker en zijn advocaat A. SAKHI MIR-BAZ en van attaché

K. ALLYNS, die verschijnt voor verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Afghaans staatsburger van Tadzjiekse etnie, afkomstig uit de wijk

Kampani in de stad Kabul.

U bent geboren op 25 november 1994 in de stad Kabul en woonde daar uw hele leven. Uw vader

vertrok 20 of 21 jaar geleden naar het Verenigd Koninkrijk en is ondertussen Brits staatsburger.
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U en uw familie deden verschillende pogingen om hem via gezinshereniging met een visum te kunnen

vervoegen. In 2016 kreeg uw vader het recht op gezinshereniging, maar ondertussen waren u en uw

zus K. (...) meerderjarig, waardoor jullie geen visum konden krijgen. Uw moeder, uw jongere broer en

uw twee jongere zussen vertrokken wel naar Londen. U bleef samen met K. (...) en uw grootmoeder in

het ouderlijk huis in Kampani wonen. K. (...) studeerde politieke wetenschappen en u studeerde voor

arts.

In Hamal 1396 (21 maart 2017-20 april 2017) verloofde uw zus zich met B. A. (...). De verloving was

geregeld via uw oom aan vaderskant. B. (...) komt uit een Pashtoe-familie, afkomstig uit het district Chak

in de provincie Maidan Wardak. U en uw zus hadden zich eerst tegen de verloving verzet, omdat

mensen van Maidan Wardak niet willen dat vrouwen studeren. De familie van B. (...) beloofde echter dat

uw zus zou mogen verder studeren en zelfs werken.

Ongeveer een maand of anderhalve maand later overleed uw grootmoeder. Enkele dagen nadien zei

uw zus dat B. (...) haar had verboden haar smartphone te gebruiken om op internet te gaan. Nadien

verbood hij haar ook om verder te studeren of te werken. Ongeveer 2,5 maand na de verloving, deelden

u en uw oom aan vaderskant aan B. (...) mee dat jullie de verloving wilden afbreken. B. (...) en zijn

familie deelden aan uw familie mee dat ze dit niet konden aanvaarden.

Op 10 Asad 1396 (1 augustus 2017) probeerde men uw zus te kidnappen aan de universiteit. Ze kon

ontsnappen en jullie dienden klacht in bij de politie.

Negen of tien dagen later werd u aangevallen aan uw universiteit. U werd geslagen en werden schoten

op u afgevuurd. U diende opnieuw klacht in bij de politie.

Uw zus werd telefonisch lastig gevallen door de politieman bij wie jullie klacht hadden neergelegd.

Nog in dezelfde maand, Asad 1396 (23 juli 2017 – 22 augustus 2017), verhuisde u met uw zus naar het

huis van uw oom aan moederskant, eveneens in Kampani.

U en uw zus bleven naar de universiteit gaan. Uw zus studeerde af in Qaws 1396 (22 november 2017-

21 december 2017). Gedurende een jaar was het rustiger, hoewel u soms verdachte telefoontjes kreeg.

Begin Hout 1397 voerde het National Directorate of Security (NDS) een raid uit op B. (...) en zijn familie.

Zij werden verdacht geaffilieerd te zijn aan de taliban en betrokken te zijn bij zelfmoordaanslagen. De

familie van B. (...) beweerde dat de raid de schuld was van u en uw zus en zwoer wraak te nemen.

Op 15 of 16 Hout 1397 (6 of 7 maart 2019) kwamen er mensen achter u vragen op de universiteit. U

slaagde erin te ontsnappen en stelde de politie op de hoogte van de feiten.

U vervolgde uw studies niet meer en registreerde uw ouderlijke huis bij een immokantoor. Uw oom aan

moederskant regelde een smokkelaar om het vertrek van u en uw zus uit Afghanistan te regelen.

U verliet Afghanistan op 1 juni 2019 samen met uw zus. U ging eerst naar Pakistan en vloog nadien met

een vals paspoort naar Europa. U en uw zus wilden jullie familie in Londen te vervoegen. U geraakte in

Frankrijk gescheiden van uw zus. De smokkelaar zette u op 2 juli 2019 af in België, hoewel hij beloofd

had u naar het Verenigd Koninkrijk te brengen. U werd op 4 juli 2019 aangehouden omwille van illegaal

verblijf in België en overgebracht naar een gesloten centrum.

U diende op 15 juli 2019 een verzoek om internationale bescherming in.

U vreest gedood te worden door de familie van B. (...). U vreest ook ontvoering omdat mensen in Kabul

zouden kunnen denken dat u welstellend bent omdat u familie in Europa hebt.

U legt ter staving van uw verzoek de volgende documenten neer: uw taskara (kopie), uw diploma en

puntenlijst van de middelbare school (kopie), uw geboorteakte (kopie), een document dat uw studies

aan de universiteit bevestigt (kopie), uw studentenkaart (origineel), de Britse verblijftitels van uw

moeder, uw zus A. (…) en uw broer R. (…) (kopieën), de eerste pagina van uw paspoort en het

paspoort van uw zus Z. (…) (kopieën) en twee pv’s van de politie van Kabul (kopieën).
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U kwam voor het persoonlijk onderhoud te weten dat uw zus het Verenigd Koninkrijk veilig had bereikt

en er een verzoek om internationale bescherming had ingediend.

Uw oom aan vaderskant heeft ook problemen door uw problemen en probeert zijn huis te verkopen en

te vertrekken.

B. Motivering

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

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

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

kunnen vaststellen. Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in

het kader van onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten

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

Het feit dat u het grondgebied van het Rijk onrechtmatig bent binnengekomen of uw verblijf op

onrechtmatige wijze hebt verlengd, en u zich, gezien de omstandigheden van uw binnenkomst, zonder

gegronde reden niet zo vlug mogelijk bij de autoriteiten hebt aangemeld of geen verzoek om

internationale bescherming hebt ingediend, en het feit dat u, te kwader trouw - u gooide uw paspoort

weg op aanraden van een smokkelaar, een identiteits- of reisdocument dat uw identiteit of nationaliteit

had kunnen bewijzen, hebt vernietigd of u ervan hebt ontdaan, rechtvaardigde dat er een versnelde

procedure werd toegepast bij de behandeling van uw verzoek.

Na grondig onderzoek van uw verklaringen, van de concrete en actuele situatie in uw land van herkomst

en van alle elementen uit uw dossier, wordt niet aannemelijk bevonden dat u bij terugkeer naar uw land

van herkomst een gegronde vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie heeft.

Evenmin zijn er zwaarwegende gronden om aan te nemen dat u bij terugkeer naar uw land herkomst

een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming loopt.

Uw verklaringen over de door u ondergane vervolging zijn namelijk onwaarschijnlijk en vaag.

Daarenboven stemmen ze niet volledig overeen met uw verklaringen bij de Dienst Vreemdelingenzaken

(DVZ).

Het valt vooreerst op dat u tijdens uw onderhoud met de DVZ, helemaal niets vermeldde over de

oorzaak van uw probleem, met name de afgebroken verloving tussen uw zus en B. (...). U vermeldde bij

DVZ dat u problemen had gekend met een anti-regeringsgroepering en dat de problemen begonnen

omwille van de studies van uw zus (vragenlijst CGVS, p. 1-2). U zei helemaal niet dat uw bedreigers de

familie van de ex-verloofde van K. (...) betreffen, en dat de reden van de bedreigingen het feit is dat uw

familie de verloving heeft afgebroken. Gevraagd naar de reden waarom de oorzaak van de door u

verklaarde vervolging niet vermeldde bij uw eerste interview, verklaart u dat u heel gestresseerd was

tijdens het eerste interview omdat u op dat moment niet wist waar uw zus zich bevond (NPO, p. 15). U

vermeldde inderdaad al tijdens het interview met DVZ dat u zich moeilijk kon concentreren omdat u zich

zorgen maakte over uw zus en dat u nog veel te vertellen had, onder andere over andere problemen

(verklaring CGVS, p. 2). Toch is het opvallend dat het element dat u naliet te vermelden bij met name de

afgebroken verloving, net dé oorzaak van uw relaas is. Deze vaststelling doet afbreuk aan de

geloofwaardigheid van de door u aangehaalde feiten.

De voorgaande vaststelling wordt nog versterkt doordat u bij DVZ spreekt van “bedreigingen door

strijders die tegen de Afghaanse autoriteiten zijn” maar helemaal niet vermeld dat het om taliban gaat of

om de familie van B. A. (...). Er werd u nochtans gevraagd naar de benaming van deze mensen, maar u

verklaarde deze niet te kennen, hoewel de politie het u ook gevraagd had (verklaring CGVS, p. 1). Dat u

tijdens het onderhoud met het CGVS plots stelt dat het om talibanleden gaat van de familie van de

verloofde van uw zus, B. A. (...), komt dan ook niet aannemelijk over. Temeer daar uit uw verklaringen

op het CGVS volgt dat u dat al de hele tijd zou geweten hebben. U stelt immers dat B. (...) al bij het

beëindigen van de verloving had gedreigd uw zus te doen stoppen met de universiteit en u zou ook de

politie in de richting van de familie A. (...) hebben gestuurd (NPO, p. 11-12, 15). U verklaart hierover dat

het om een misverstand gaat en dat u dacht dat men u bij DVZ meer informatie vroeg over de mensen

die de aanvallen op u hadden gepleegd, en niet dat ze u de benaming van de groep vroegen. U

verklaart ook dat u met antiregeringsgroepen de taliban bedoelt (NPO, p. 15).
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Deze uitleg volstaat niet om te verklaren dat u bij DVZ stelde niet te weten wie uw belagers waren terwijl

op het CGVS blijkt dat dat wel zou hebben geweten. Deze inconsistentie ondermijnt in ernstige mate de

geloofwaardigheid van de door u ingeroepen feiten.

Uw verklaringen over de vervolgingsfeiten en de oorzaak daarvan zijn bovendien onwaarschijnlijk en

incoherent.

De oorzaak van al uw problemen, met name de verloving van uw zus met B. (...), komt vooreerst al zeer

onwaarschijnlijk over. Het profiel dat u schetst van uw eigen familie is een welgestelde (NPO, p. 18),

moderne en hoogopgeleide Tadzjiekse familie. Uit uw relaas blijkt dat vrouwen in uw familie de kans

krijgen om te studeren en te werken. Uw familie woont in Londen en uw oom heeft in het verleden

gewerkt voor een ontmijningsorganisatie (NPO, p. 8). De familie van B. (...) verschilt op alle vlakken van

uw gezin. Zij zijn, zoals u beaamt, traditionele, ouderwetse Pashtoe (NPO, p. 15), die niet oorspronkelijk

afkomstig zijn uit Kaboel, maar wel uit Maidan Wardak en waarvan u van in het begin vermoedens had

dat ze links hadden met de taliban, vermoedens die bevestigd werden (NPO, p. 15). Daarenboven

bestond er geen enkele band tussen uw familie en die van B. (...). B. (...)’s familie kwam te weten over

uw zus via de vrouw van een vriend van uw oom aan vaderskant. Er bestaat dus geen voorafgaande

geschiedenis of relatie tussen uw familie en die van B. (...). Het is dan ook weinig waarschijnlijk dat uw

familie zomaar akkoord zou gaan om één van hun dochters te laten trouwen met iemand uit een familie

met dergelijke verschillende waarden en achtergrond. U verklaart dat uw oom aan vaderskant degene

was die ijverde om de verloving te bewerkstelligen. De vraag die zich hierbij opdringt betreft de rol van

uw vader, die toch diegene zou moeten zijn die de eindbeslissing neemt over de verloving van zijn

dochter. U verklaart hierover simpelweg dat uw oom aan vaderskant, die ouder is dan uw vader, zijn

mening opdrong aan uw vader. Deze uitleg is niet voldoende om te verklaren waarom uw vader voor

een zeer fundamentele keuze, met name de echtgenoot van zijn dochter, zijn broer de beslissing liet

nemen om uw familie te verbinden met een compleet verschillende familie met wie jullie geen enkele

band hadden. Naast de verrassende houding van uw familie, stelt zich ook de vraag waarom de familie

van B. (...) geïnteresseerd was om uw zus in hun familie op te nemen. Ook de beslissing van de A. (...)-

familie komt uit uw relaas als compleet onlogisch naar voor: zij besloten een vrouw op te nemen in hun

familie die volgens compleet andere waarden was opgevoed en tegen hun principes in wilde studeren

en werken. U verklaart hierover dat uw zus wel een hijab droeg en dat het niet B. (...) zelf was, maar zijn

moeder die per se wilde dat B. (...) met uw zus trouwde. De reden hiervoor was volgens u dat uw zus

een goed meisje is met een mooi uiterlijk (NPO, p. 15), maar deze uitleg kan niet overtuigen. Het feit dat

uw zus een goede huwelijkspartij is niet voldoende om te verklaren waarom de moeder van B. (...)

aandrong op een huwelijk met iemand uit een compleet ander milieu, die andere verwachtingen van het

huwelijk had dan B. (...) en zijn familie.

Daarenboven valt het op dat u niet weet van welke Pashtoe-stam B. (...) afkomstig is of uit welk dorp in

het district Chak hij komt (NPO, p. 14). Aangezien uw zus ooit op het punt stond om met B. (...) te

trouwen, zou er toch kunnen verwacht worden dat u zich informeert over hun achtergrond en afkomst.

Dit geldt des te meer daar u in Afghanistan jarenlang problemen kende door de familie van B. (...) en

zelfs tweemaal klacht tegen hen indiende. U hebt bovendien weinig details over de precieze feiten waar

de NDS B. (...)’s familie van verdenkt, u weet enkel dat het om zelfmoordaanslagen gaat maar weet niet

over welke aanvallen precies (NPO, p. 18).

Het is ook opvallend dat er in augustus 2017 een poging tot kidnapping van uw zus aan de universiteit

werd gedaan en dat men u in dezelfde maand met een vuurwapen aanviel aan uw universiteit, maar dat

jullie toch allebei verder bleven studeren. Deze vaststelling is des te treffender daar u verklaart dat u

geen hulp kreeg van de politie (NPO, p. 13) en dus klaarblijkelijk ook niet op bescherming kon rekenen.

U verklaart wel dat u uw zus altijd naar de universiteit bracht, maar dit doet geen afbreuk aan het feit dat

u en uw zus zich bleven begeven naar een plaats die voor jullie duidelijk gevaarlijk was. Dat de

privébewaking op uw universiteit werd vervangen door bewaking van de autoriteiten (NPO, p. 14), doet

geen afbreuk aan voorgaande vaststelling. U begaf zich zelfs nog naar de universiteit op 25 Hamal 1398

(14 april 2019) voor een bezoek (NPO, p. 9), toen u daar reeds twee keer was bedreigd en slechts iets

meer dan een maand na de laatste bedreiging aan de universiteit, die plaatsvond op 15 of 16 Hout 1397

(6 of 7 Hout 1397). U was toen al gestopt met studeren, dus er was voor u geen noodzaak om zich

opnieuw in de risicovolle omgeving van de universiteit te begeven.

Alle bovenstaande elementen in acht genomen concludeert het CGVS dat er geen geloof kan gehecht

worden aan de door u aangehaalde vervolgingsfeiten.
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De door u aangehaalde en niet aannemelijk bevonden feiten kunnen dan ook geen basis vormen voor

een toekomstgerichte risicoanalyse in het licht van de toekenning van de vluchtelingenstatus of de

subsidiaire beschermingsstatus.

Betreffende de vrees voor kidnapping die u aanhaalt, stelt het CGVS vast dat uw familie inderdaad het

profiel heeft van een meer welstellend gezin uit Kabul, maar dat er in uw hoofde geen indicaties zijn dat

u een concrete vrees dient te koesteren voor crimineel geweld ten aanzien van uw persoon. U of uw

familie heeft nog nooit een probleem meegemaakt omdat jullie welstellend zijn, enkel uw gsm werd ooit

gestolen maar dit was geen gerichte diefstal volgens u. Op de vraag of u zich ooit onveilig voelde omdat

u familie rijker is dan andere families, antwoordt u dat jullie eigenlijk niet zo rijk waren maar dat u angst

had dat andere mensen zouden denken dat u een goed doelwit bent voor kidnapping omdat u familie in

Europa hebt. Er is echter nooit iets gebeurd, toch niet dat u zich herinnert (NPO, p. 18).

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

30 augustus 2018 (beschikbaar op https://www.refworld.org/docid/5b8900109.html of

https://www.refworld.org) en de EASO Country Guidance note: Afghanistan van juni 2019

https://www.refworld.org) en de EASO Country Guidance note: Afghanistan van juni 2019 (beschikbaar

op https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Afghanistan_2019.pdf of

https://www.easo.europa.eu/country-guidance) in rekening genomen.

Nergens in voornoemde UNHCR-richtlijnen wordt geadviseerd om voortgaande op een analyse van de

algemene veiligheidssituatie aan elke Afghaan een complementaire vorm van bescherming te bieden.

UNHCR benadrukt daarentegen dat elk verzoek om internationale bescherming op eigen merites dient

beoordeeld te worden. Rekening houdend met het veranderlijke karakter van het conflict in Afghanistan,

dienen de asielaanvragen van Afghanen elk nauwgezet onderzocht te worden, dit in het licht van

enerzijds de bewijzen aangevoerd door de betrokken asielzoeker en anderzijds actuele en betrouwbare

informatie over de situatie in Afghanistan.

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

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

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

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

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

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

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

incidenten; en (iii) het aantal personen dat omwille van het conflict ontheemd werd. UNHCR benadrukt

dat het aantal burgerslachtoffers en het aantal veiligheidsincidenten belangrijke indicatoren zijn voor het

bepalen van de intensiteit van het voortdurend conflict in Afghanistan.

In voormelde EASO Guidance Note wordt, in navolging van de rechtspraak van het Hof van Justitie,

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

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

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

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

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

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

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

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



RvV X - Pagina 6

In de objectieve informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, worden voornoemde

aspecten in rekening gebracht bij de beoordeling van de veiligheidssituatie in Afghanistan. Ook met

andere indicatoren wordt er rekening gehouden, in de eerste plaats bij de beoordeling van de individuele

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

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

zijn om het reëel risico voor burgers te beoordelen.

Zowel uit de analyse van de situatie en de UNHCR Guidelines, als uit de EASO Guidance Note komt

duidelijk naar voren dat het geweldsniveau, de schaal van het willekeurig geweld, en de impact van het

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

conflict in Afghanistan. Uit de beschikbare informatie blijkt dat er slechts een beperkt aantal provincies te

kampen heeft met een voortdurende en open strijd tussen AGE’s en de Afghaanse veiligheidsdiensten,

of tussen AGE’s onderling. De situatie in deze provincies worden vaak gekenmerkt door aanhoudend en

wijd verspreid geweld dat veelal de vorm aanneemt van ground engagements, luchtbombardementen,

IED’s, etc. In deze provincies vallen veel burgerslachtoffers te betreuren, en het geweld dwingt burgers

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

voortdurende open strijd afspeelt, is dermate hoog dat er slechts minimale individuele elementen vereist

zijn om aan te tonen dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die

terugkeert naar de betrokken provincie aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van zijn

leven of persoon in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet. In andere Afghaanse

provincies vinden weliswaar met enige regelmaat incidenten plaats, maar kan er geen gewag gemaakt

worden van een situatie van open combat of hevige en voortdurende of onderbroken gevechten. De

omvang en de intensiteit van het geweld zijn er beduidend lager dan in de provincies waar openlijk

gevochten wordt. Uit de beschikbare informatie blijkt dat er wat deze provincies betreft niet kan gesteld

worden dat de mate van willekeurig geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat elke burger die terugkeert naar het betrokken gebied aldaar een reëel risico loopt op

een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon. De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin

worden verleend indien een verzoeker aannemelijk maakt dat er in zijn hoofde persoonlijke

omstandigheden bestaan die het reëel risico om het slachtoffer te worden van willekeurig geweld

verhogen (HvJ, 17 februari 2009 (GK), Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, nr. C-465/07, § 28). Tot

slot zijn er nog een beperkt aantal provincies waar het niveau van willekeurig geweld dermate laag is dat

in het algemeen kan gesteld worden dat er geen reëel risico bestaat voor burgers om persoonlijk

getroffen te worden door het willekeurig geweld dat plaatsvindt in de provincie.

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

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

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

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

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

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

rurale gebieden wensen te ontvluchten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Afghaanse burgers niet het voornaamste doelwit zijn van de opstandelingen.

Om het geheel van bovenstaande redenen dient niet alleen rekening te worden gehouden met de

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

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

veiligheidssituatie in de stad Kabul te worden beoordeeld.
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Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie (zie EASO Country of Origin Information Report :

Afghanistan Security Situation december 2017 (pag. 1-74, beschikbaar op

https://www.refworld.org/docid/5ac603924.html of https://www.refworld.org); het EASO Country of Origin

Information Report : Afghanistan Security Situation- Update – mei 2018 (pag. 1-34, beschikbaar op

https://www.refworld.org/docid/5b3be4ad4.html of https://www.refworld.org; de COI Focus Afghanistan:

Security situation in Kabul city van 15 mei 2019, (beschikbaar op

https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_afghanistan_security_situation_in_kabul_city

_20190515.pdf of https://www.cgvs.be/nl) en het EASO Country of Origin Information Report :

Afghanistan Security Situation – juni 2019, (pag. 1-74, beschikbaar op

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_security_situation_2019.pdf), blijkt dat

nationale en internationale veiligheidstroepen prominent aanwezig zijn in de stad. Voorts blijkt dat de

regering, het Afghaanse Nationale Leger (ANA) en de Afghaanse Nationale Politie (ANP) de situatie in

Kabul relatief goed onder controle hebben. De stad is, net zoals bijna alle provinciehoofdsteden stevig in

handen van de overheid en relatief veilig. Omwille van de hoge concentratie aan overheidsgebouwen,

internationale organisaties, diplomatieke compounds, en internationale en nationale veiligheidsdiensten,

verschilt de veiligheidssituatie in de stad Kabul van de situatie in de meeste andere Afghaanse districten

en provincies.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dwingt om de stad Kabul te verlaten.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de stad Kabul ruw geschat 3,5 à 6 miljoen inwoners heeft en dat

er voor het jaar 2018 in de stad 1686 burgerslachtoffers (554 doden en 1132 gewonden) vielen

ingevolge zelfmoord- en complexe aanslagen en er dus een relatief beperkt aantal burgerslachtoffers

vallen ingevolge van zelfmoord- en complexe aanslagen in verhouding tot het totale bevolkingsaantal.

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

in de stad actief zijn en er complexe aanslagen plegen. De terreuraanslagen die zij in de onderzochte

periode pleegden, kaderen binnen het patroon dat zich de laatste jaren gevestigd heeft in de stad Kabul,

met name gecoördineerde en complexe aanslagen die gericht zijn tegen “high profile” doelwitten waarbij

de internationale aanwezigheid en Afghaanse autoriteiten worden geviseerd. In de rapporteringsperiode

werden ook verkiezingsgerelateerde doelwitten geviseerd door zowel de Taliban als ISKP in een poging

de verkiezingen te ondermijnen. Het geweld in de stad is voornamelijk gericht tegen Afghan National

Security Forces (ANSF), overheidsmedewerkers, en buitenlandse (diplomatieke) aanwezigheid. Hoewel

veel van deze aanslagen gebeuren zonder rekening te houden met mogelijk collateral damage onder

burgers, is het duidelijk dat gewone Afghaanse burgers niet het voornaamste doelwit zijn van de

opstandelingen in Kabul.

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

evenementen van de sjiitische gemeenschap en soft targets gelegen in sjiitische wijken van de stad

geviseerd werden. Verder worden ook religieuze en tribale leiders die samenwerken met de overheid,

moskeeën, leden van de clerus, alsook journalisten en mensenrechtenactivisten geviseerd.

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

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

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

aanslagen in januari 2018. Sinds het voorjaar van 2018 is er een merkbare daling in het aantal high

profile aanslagen in Kabul, waarbij er in februari 2019 een daling van 61% van zelfmoordaanslagen

werd gerapporteerd, die wordt toegeschreven aan succesvolle interventies en verbeterde

veiligheidsmaatregelen door de Afghaanse veiligheidsdiensten. De impact van de beschreven

aanslagen is verder niet van dien aard dat het inwoners van de stad dwingt hun woonplaats te verlaten.

Bovendien blijkt de stad een toevluchtsoord te zijn voor burgers die het geweld in andere districten en

provincies ontvluchten.
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Niettegenstaande er zich in de hoofdstad Kabul met enige regelmaat complexe aanslagen voordoen,

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

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

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

conclusie gekomen dat er dat de mate van willekeurig geweld in Kabul stad niet dermate hoog is dat er

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

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

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

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

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

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

van uw leven of persoon.

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

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

verklaart dat er veel bomaanslagen zijn in Kabul en dat er toen u de pasfoto van uw taskara ging laten

trekken, in de nabijheid een bom ontplofte (NPO, p. 18). U kan echter geen elementen aanreiken die

erop wijzen dat u meer dan andere inwoners van Kabul het risico loopt om het slachtoffer te worden van

een aanslag. Evenmin beschikt het CGVS over elementen die erop wijzen dat er in uw hoofde

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

van willekeurig geweld.

De door u neergelegde documenten kunnen bovenstaande vaststellingen niet wijzigen. Uw taskara en

geboorteakte kunnen hoogstens uw identiteit bevestigen, die hier niet wordt betwist. De

verblijfsdocumenten van uw familie in het Verenigd Koninkrijk staven enkel dat uw familie legaal in

Londen verblijft, wat ook niet betwist wordt in deze beslissing. De documenten met betrekking tot uw

studies kunnen hoogstens bevestigen dat u voor arts studeerde in Kabul, wat evenmin punt van

betwisting vormt in deze beslissing. Met betrekking tot de politieklachten moet worden vastgesteld dat

uit informatie waarover het CGVS beschikt, en waarvan een bijlage in uw administratief dossier is

gevoegd, blijkt dat er in uw land van herkomst een hoge graad van corruptie heerst en er allerhande

documenten tegen betaling verkregen kunnen worden. Bijgevolg is de bewijswaarde van Afghaanse

documenten bijzonder relatief en zijn deze op zich niet van dien aard om afbreuk te doen aan de eerder

vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw relaas.

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.

Ik vestig uw aandacht op het feit dat het beroep tegen deze beslissing overeenkomstig artikel 39/57, §1,

2e lid, 2° van de Vreemdelingenwet binnen een termijn van 10 dagen na de kennisgeving van de

beslissing dient te worden ingediend.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Het verzoekschrift

In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 1, A 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 de artikelen 48/3 en 48/4, § 2, b), van de wet van

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

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

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op

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

motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel.

Verzoeker gaat dieper in op de definiëring van het begrip vluchteling door artikel 1 van het Verdrag van

Genève en past de vier elementen van deze bepaling toe op zichzelf.
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Daarbij wijst hij erop dat hij in België is en zich dus buiten zijn land van herkomst bevindt, dat hij vreest

vervolgd te worden door een van zijn familieleden die een aanhanger is van de taliban en dat hij de

bescherming van de lokale autoriteiten niet kan krijgen omdat deze amper in staat zijn voor zichzelf te

zorgen.

Vervolgens laat verzoeker het volgende gelden:

“Verweerster stelt dat verzoeker op een onrechtmatige wijze naar het Rijk gekomen is en daarom is een

versnelde procedure gerechtvaardigd.

Verzoeker is niet akkoord met deze foutieve stelling. Alle asielzoekers komen op een onrechtmatige

wijze naar België.

Op deze asielzoekers wordt amper de versnelde procedure toegepast.

Op verzoeker wel.

Dit is een ongelijke behandeling van een gelijke situatie. Verweerster heeft gefaald om haar beslissing

nopens dit punt op een zorgvuldige wijze te motiveren.

Een versnelde procedure betekent dat alles snel - snel moet behandeld worden. Dit brengt een zekere

stres voor verzoeker en voor de dossierbehandelaar.

Verzoeker heeft tijdens zijn gehoor ook verwijzen naar dit punt. Verzoeker heeft dit punt ook aangehaald

aan een medewerker van Caritas:

1) Eerst en vooral geeft meneer J. (…) aan dat hij zijn interview bij DVZ in zware emotionele

omstandigheden heeft afgelegd. Zo had hij net daarvoor zijn familie gezien, dit was een emotioneel

weerzien. Tegelijkertijd wist hij niet waar zijn zus K. (…) was.

Zij zijn samen uit Afghanistan gevlucht maar elkaar in Europa verloren. Hij was toen enorm bezorgd

over haar. We hebben toen ook contact opgenomen met h et Rode Kruis voor een procedure Tracing.

We kunnen hier ook mails van geven. Hij geeft aan dat hij tijdens zijn gehoor van DVZ niet in staat was

om volledige en specifieke antwoorden te geven. Hij was toen meer bezig met zijn zus, dan met zijn

eigen procedure. Daarom ook de onregelmatigheden tussen zijn interview bij DVZ en CCVS.

2) In zijn beslissing schrijven ze dat meneer tijdens het gehoor van D VZ niet heeft verwezen naar

Taliban. Maar dit heeft hij wei gedaan, echter heeft hij naar de Taliban verwezen in het Dari (meneer

kan u deze naam geven, ik ben deze helaas vergeten.)

Hij wil dus graag nog eens verduidelijken dat hij zeker tijdens zijn gehoor bij DVZ wel heeft verwezen

naar de Taliban, maar niet met het westerse woord Taliban, maar wel het woord dat zij gebruiken in

Dari.

Als raadsman van verzoeker weet dat ik de asielzoeker meestal het woord van 'mokhalefeen dawlaat'

(tegenstander van de overheid) gebruiken.

Verzoeker meent dat verweerster ten onrechte dit element gebruikt om zijn asielaanvraag af te wijzen.

Verzoeker was niet bijgestaan tijdens het gehoor van de DVZ door een raadsman.

De verklaringen van verzoeker heeft geen juridische waarde.

Een crimineel wordt in België bijgestaan door een raadsman tijdens zijn gehoren. Die persoon loopt

nooit het risico om vermoord te worden. In het ergste geval een paar jaar naar de gevangenis.

Een asielzoeker wordt niet bijgestaan door een raadsman. Bij een asielzoeker gaat het over het leven

en dood van hem.

Verweerster weet dit zeer goed en toch gebruikt ze deze verklaringen bij de DVZ tegen een arme

Afghaanse asielzoeker.

Dit is niets anders dan een overdrijven formalisme en een onmenselijke en vernederende behandeling

in de zin van artikel 3 van het EVRM.
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Tegenstrijdige en onnauwkeurig verklaringen zijn op zich niet voldoende om te besluiten tot een

weigering van de vluchtelingenstatus. De onderzoeker heeft de verantwoordelijkheid om dergelijke

verklaringen te evalueren in het licht van de verschillende omstandigheden van het dossier.

Het UNHCR werpt tevens op dat aan de kandidaat - vluchtelingen het voordeel van de twijfel gegund is,

op voorwaarde evenwel dat zijn vluchtverhaal geloofwaardig is. Om de geloofwaardigheid van een

kandidaat-vluchteling te beoordelen, dient rekening gehouden te worden met zijn persoonlijkheid o.m.

zijn intellectuele vermogens, de leeftijd en psychologische stoornissen.

Zoals supra aangehaald stond verzoeker op dat moment onder zware druk. Het voordeel van twijfel is

ruim gerechtvaardigd in zijn geval.

De verklaringen van verzoeker over zijn mentale toestand en concentratie is geen post factum

verklaringen. Dit staat in de vragenlijst van het CGVS en eveneens in de bestreden beslissing.

Verweerster heeft in dit zin nagelaten om met deze verklaringen rekening te houden en aan verzoeker

het voordeel van twijfel te verlenen.

Verweerster stelt: toch het is opvallend dat verzoeker dit element niet aangehaald heeft.

Wat is in deze opvallend?

Verzoeker stelt dat hij last heeft van concentratie en onder zware druk was.

Is de verklaringen van verzoeker voor decoratief?

Natuurlijk niet.

Verweerster is verplicht om met deze verklaringen rekening te houden.

Verzoeker meent dat de inleiding van het gehoor ook in het Engels plaats vond ipv Nederlands. Zie het

gehoorverslag pagina 2.

Verzoeker weet niet of de tolk alles correct begrepen heeft en correct vertaald heeft.

Verzoeker begrepen heeft wat de tolk gezegd heeft.

Het is niet voor verzoeker duidelijk of de tolk alles begrepen heeft wat de dossier behandelaar verteld

heeft.

Verweerster stelt dat het niet geloofwaardig is dat verzoekers oom over de verloving het laatste woord

had. Verzoeker meent dat verweerster totaal geen weet heeft van de situatie in het land van herkomst.

Ten eerste woonde verzoekers vader niet op dat moment niet in Afghanistan.

Ten tweede wordt de mening van de oudste broer altijd gerespecteerd in Afghanistan. Te meer in de

situatie van verzoeker waar verzoekers vader niet in Afghanistan aanwezig was.

In dergelijke gevallen worden de belangrijk beslissingen genomen door de oudste man van het gezin.

Verweerster neemt verder verzoeker kwalijk omdat hij niet wist van welke pahstou – stam Baryalai

afkomstig was.

Verzoeker meent dat het er niet toe doet van welke stam Baryalai afkomstig is. Baryalai woonde in

Kaboel en niet in Wardak.

Wat kon in de zaak veranderen mocht verzoeker dit geweten hebben?

Niets.

Het is een onnodige informatie.

Verzoeker wist wel dat hij van district chak wardak afkosmtig is. Verzoeker wenst te verwijzen naar

pagina 1 3 van zijn gehoorverslag waarin hij verteld heeft dat hij nooit in Wardak geweest is.

Mocht Baryalais hoofdverblijfplaats in wardak zijn, kon verzoeker het argument van verweerster

begrepen.

Wat betreft het gevaar in de universiteit en het voortzetten van de studie meent verzoeker dat de

overheid de bewaking van unief overgenomen heeft van de privébewaking.

Het Unief bevindt zich in Kaboel en niet in Wardak.

Verzoeker meent dat verweerster de aanval op verzoeker in Unief helemaal niet onderzocht en

betrokken in haar beslissing.

Verweerster is perfect in staat om via CEDOCA dit aanval op unief na te trekken.

Wanneer deze aanval plaats vond

Door wie

Tegen wie

Verweerster heeft nagelaten om een essentieel deel van het verhaal via CEDOCA te onderzoeken.
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Verzoeker meent dat hij op een zeer coherente wijze verklaringen afgelegd heeft over de verloving,

verbreking van de relatie en aanval.

Verweerster betwist dit ook niet in haar beslissing.

Verzoeker meent dat de veiligheidssituatie in Kaboel zeer slecht geworden is. Verzoeker vreest

ontvoerd te worden. Verweerster betwist niet dat verzoeker tot een welstellende familie behoort.

Verzoeker meent dat in zijn geval een concrete indicatie bestaat dat hij bij een eventuele terugkeer naar

Afghanistan het slachtoffer zal worden van ontvoering.

Verweerster stelt dat verzoekers familie nooit een probleem meegemaakt omdat ze welstellend zijn.

Verzoeker meent dat hij wel het slachtoffer is geweest van diefstal.

Verzoeker meent dat de veiligheidssituatie in verleden is niet vergelijkbaar de met veiligheidssituatie van

nu.

Criminele bende zijn zeer actief geworden in Kaboel en mensen zoals verzoeker zijn ideale prooi voor

deze bendes.

8 December 2018 / RFE/RL - Radio Free Europe/Radio Liberty

(…)

https://www.ecoi.net/en/document/2001583.html

Criminele bendes aarzelen geen seconde om een jonge arme kind te ontvoeren omdat ze de perceptie

hebben dat hij rijk is.

Zullen ze aarzelen om verzoeker te ontvoeren wanneer ze weten dat hij wel rijk is?

Natuurlijk niet.

15 February 2018 / ACCORD - Austrian Centre for Country ofOrigin andAsy/um Research and

Documentation

(…)

https://www.ecoi.net/en/document/1426026.html”.

Daarna verwijst verzoeker naar – en citeert hij uit – recente rapporten van UNAMA en UNOCHA en

recente persberichten van BBC News en RFE/RL waaruit zou blijken dat het voor hem onmogelijk is om

zich te vestigen in Afghanistan.

Voorts verwijst verzoeker naar – en citeert hij uit – een aantal rapporten van UNHCR, Oxfam, RDC en

Amnesty International die volgens hem volledig van toepassing zijn op zijn situatie en waaruit zou blijken

dat noch Kaboel, noch Herat veilig zijn voor de burger.

Verzoeker verwijst tevens naar – en citeert uit – een rapport van The New Humanitarian waaruit volgens

hem blijkt dat het zeer moeilijk is om werk te vinden. Bij een eventuele terugkeer zou hij zich niet kunnen

onderhouden.

Verder verwijst verzoeker naar – en citeert hij uit – een rapport van ECRE waarin wordt aanbevolen om

terugkeer naar Afghanistan op te schorten omwille van de veiligheidssituatie daar en de oneerlijke

besluitvorming bij asielzaken in Europa.

Ten slotte betoogt verzoeker dat de commissaris-generaal heeft nagelaten om te motiveren waarom hij

niet in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming op basis van artikel 48/4, § 2, b), van de

Vreemdelingenwet. Hij verwijst hierbij naar § 39 van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese

Unie van 17 februari 2009 in de zaak C-465/0, “Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie”, over de ‘sliding

scale’:

“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.”
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Verzoeker meent dat hij deze persoonlijke omstandigheden voldoende aannemelijk heeft gemaakt en is

van oordeel dat hij in ondergeschikte orde in aanmerking komt voor de toekenning van de subsidiaire

bescherming.

2.2. Stukken

2.2.1. Aan het verzoekschrift worden geen nieuwe stavingstukken gevoegd.

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

Vreemdelingenwet een aanvullende nota met een kopie van de identiteitskaart van zijn zus en een kopie

van de verklaringen van zijn zus bij de asielinstantie in het Verenigd Koninkrijk neer.

2.3. Beoordeling

2.3.1. Bevoegdheid

2.3.1.1. Inzake beroepen tegen beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) beschikt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

(hierna: de Raad) over volheid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en

juridische vragen in zijn geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis

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

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

Raad voor Vreemdelingen-betwistingen, Parl.St. Kamer 2005-06, 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.

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.
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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 de verzoeker

afgelegde verklaringen en overgelegde documenten, ook onder meer rekening worden gehouden met

alle relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing

inzake het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die

gelden in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. Consistentie, voldoende

detaillering en specificiteit, alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de

geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld, rekening houdend met individuele

omstandigheden van de betrokken verzoeker. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan

de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige

schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel

gaan om die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.3.3. Ontvankelijkheid van het middel

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

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

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

Vreemdelingenwet. Bovendien houdt de bestreden beslissing op zich geen verwijderingsmaatregel in.

2.3.4. Toepassing van de versnelde procedure

Artikel 57/6/1, § 1, van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende:

“§ 1. De Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen kan een verzoek om

internationale bescherming volgens een versnelde procedure behandelen, indien :

(…)

d) de verzoeker waarschijnlijk, te kwader trouw, een identiteits- of reisdocument dat ertoe kon bijdragen

dat zijn identiteit of nationaliteit werd vastgesteld, heeft vernietigd of zich daarvan heeft ontdaan; of

(…)

h) de verzoeker het grondgebied onrechtmatig is binnengekomen of zijn verblijf op onrechtmatige wijze

heeft verlengd en zich, gezien de omstandigheden van zijn binnenkomst, zonder gegronde reden niet zo

snel mogelijk bij de autoriteiten heeft aangemeld of geen verzoek om internationale bescherming heeft

gedaan; of

(…)”.

In de bestreden beslissing wordt als volgt gemotiveerd waarom in casu de toepassing van een

versnelde procedure gerechtvaardigd was bij de behandeling van verzoekers verzoek om internationale

bescherming:

“Het feit dat u het grondgebied van het Rijk onrechtmatig bent binnengekomen of uw verblijf op

onrechtmatige wijze hebt verlengd, en u zich, gezien de omstandigheden van uw binnenkomst, zonder

gegronde reden niet zo vlug mogelijk bij de autoriteiten hebt aangemeld of geen verzoek om

internationale bescherming hebt ingediend, en het feit dat u, te kwader trouw - u gooide uw paspoort

weg op aanraden van een smokkelaar, een identiteits- of reisdocument dat uw identiteit of nationaliteit
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had kunnen bewijzen, hebt vernietigd of u ervan hebt ontdaan, rechtvaardigde dat er een versnelde

procedure werd toegepast bij de behandeling van uw verzoek.”

Te dezen voert verzoeker aan dat alle asielzoekers op een onrechtmatige wijze naar België komen en

dat op deze asielzoekers amper de versnelde procedure wordt toegepast. Aangezien deze op hem wel

werd toegepast, meent verzoeker dat er een ongelijke behandeling is van een gelijke situatie. Vooreerst

wijst de Raad erop dat verzoeker zich, waar hij stelt dat alle asielzoekers op een onrechtmatige wijze

naar België komen en dat op deze asielzoekers amper de versnelde procedure wordt toegepast,

beperkt tot een loutere bewering die niet in concreto wordt gestaafd of onderbouwd met enig begin van

bewijs. Voorts gaat verzoeker eraan voorbij dat in de bestreden beslissing ter rechtvaardiging van de

toepassing van de versnelde procedure niet enkel wordt gemotiveerd dat hij het grondgebied van het

Rijk onrechtmatig is binnengekomen, doch tevens dat hij, te kwader trouw – hij gooide zijn paspoort weg

op aanraden van een smokkelaar –, een identiteits- of reisdocument dat zijn identiteit of nationaliteit had

kunnen bewijzen, heeft vernietigd of zich ervan heeft ontdaan. Ten slotte – en ten overvloede – wijst de

Raad er nog op dat geen beroep kan worden gedaan op het gelijkheidsbeginsel om een onwettige

toestand te verantwoorden of te bestendigen (RvS 3 april 2002, nr. 105 380) en dat in casu verzoeker

niet betwist – en dat uit de stukken van het administratief dossier blijkt – dat hij het grondgebied

onrechtmatig is binnengekomen en zich zonder gegronde reden niet zo snel mogelijk bij de autoriteiten

heeft aangemeld of geen verzoek om internationale bescherming heeft gedaan. Verzoeker verklaarde

immers België te zijn binnengekomen op 2 juli 2019, ontving op 4 juli 2019 een bevel om het

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering, doch verzocht pas op 15 juli 2019

om internationale bescherming.

2.3.5. Beoordeling van de vluchtelingenstatus

Verzoeker verklaart te vrezen dat hij bij een terugkeer naar Afghanistan zal worden gedood door de

familie van B., de aan de taliban gelinkte man aan wie zijn zus verloofd is geweest die de verbreking van

deze verloving niet kon aanvaarden. De familie van B. zou na een raid van het “Nationale Directorate of

Security” op hen, waarvan zij beweerden dat dit de schuld was van verzoeker en zijn zus, gezworen

hebben om wraak te nemen.

Ter staving van zijn vervolgingsproblematiek legde verzoeker in de loop van de administratieve

procedure kopieën neer van klachten die hij en zijn zus bij de politie hadden ingediend wegens een

poging tot kidnapping van zijn zus en omdat hij werd geslagen en op hem een schot werd afgevuurd.

Deze documenten vormen hoogstens het bewijs dat verzoeker bij de politie aangifte heeft gedaan van

bepaalde feiten, doch het louter neerleggen van een klacht toont niet aan dat de feiten waarvan in het

document dat naar aanleiding van de klacht werd opgesteld sprake is, zich in werkelijkheid hebben

voorgedaan. Deze documenten werden immers enkel opgesteld op basis van verzoekers verklaringen

(en deze van zijn zus). Bovendien betreft het hier slechts fotokopieën en kan aan gemakkelijk door knip-

en plakwerk te fabriceren fotokopieën geen bewijswaarde worden verleend (RvS 25 juni 2004, nr.

133.135). Ten slotte wordt er nog gewezen op de objectieve informatie in het administratief dossier

waaruit blijkt dat in Afghanistan en zelfs daarbuiten zeer gemakkelijk op niet-reguliere wijze, via

corruptie en vervalsers, Afghaanse ‘officiële’ documenten kunnen worden verkregen. Veel Afghaanse

documenten zijn, ook na gedegen onderzoek door Afghaanse deskundigen, niet van authentieke

documenten te onderscheiden. Documenten uit niet-officiële bronnen zijn om voor de hand liggende

redenen nog gemakkelijker te vervalsen dan ‘officiële’ stukken (administratief dossier (hierna: adm.

doss.), stuk 9, map met ‘Landeninformatie’, COI Focus “Afghanistan. Corruptie en documentenfraude”

van 21 november 2017).

Ter terechtzitting legt verzoeker nog een kopie neer van de identiteitskaart van zijn zus, evenals een

kopie van de verklaringen van zijn zus bij de asielinstantie in het Verenigd Koninkrijk. De Raad herhaalt

dat aan gemakkelijk door knip- en plakwerk te fabriceren fotokopieën geen bewijswaarde kan worden

verleend (RvS 25 juni 2004, nr. 133.135). Bovendien toont de loutere omstandigheid dat verzoekers zus

een gelijkaardig feitenrelaas ten berde brengt niet aan dat de aangehaalde feiten zich daadwerkelijk

hebben voorgedaan.

Gelet op wat hierboven is uiteengezet, kunnen de voormelde documenten op zich niet volstaan om in

deze stand van zaken de relevante elementen van verzoekers vluchtrelaas geloofwaardig te bevinden.

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

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

voorgelegde documenten, geloofwaardig kunnen worden geacht.
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De geloofwaardigheid van de door hem voorgehouden problemen wordt in de eerste plaats geschaad

door de vaststelling dat verzoeker bij de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna: DVZ) met geen woord

repte over de afgebroken verloving tussen zijn zus en B., wat de oorzaak van deze problemen zou zijn.

Dit wordt in de bestreden beslissing als volgt toegelicht:

“U vermeldde bij DVZ dat u problemen had gekend met een anti-regeringsgroepering en dat de

problemen begonnen omwille van de studies van uw zus (vragenlijst CGVS, p. 1-2). U zei helemaal niet

dat uw bedreigers de familie van de ex-verloofde van K. (...) betreffen, en dat de reden van de

bedreigingen het feit is dat uw familie de verloving heeft afgebroken. Gevraagd naar de reden waarom

de oorzaak van de door u verklaarde vervolging niet vermeldde bij uw eerste interview, verklaart u dat u

heel gestresseerd was tijdens het eerste interview omdat u op dat moment niet wist waar uw zus zich

bevond (NPO, p. 15). U vermeldde inderdaad al tijdens het interview met DVZ dat u zich moeilijk kon

concentreren omdat u zich zorgen maakte over uw zus en dat u nog veel te vertellen had, onder andere

over andere problemen (verklaring CGVS, p. 2). Toch is het opvallend dat het element dat u naliet te

vermelden bij met name de afgebroken verloving, net dé oorzaak van uw relaas is. Deze vaststelling

doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van de door u aangehaalde feiten.

De voorgaande vaststelling wordt nog versterkt doordat u bij DVZ spreekt van “bedreigingen door

strijders die tegen de Afghaanse autoriteiten zijn” maar helemaal niet vermeld dat het om taliban gaat of

om de familie van B. A. (...). Er werd u nochtans gevraagd naar de benaming van deze mensen, maar u

verklaarde deze niet te kennen, hoewel de politie het u ook gevraagd had (verklaring CGVS, p. 1). Dat u

tijdens het onderhoud met het CGVS plots stelt dat het om talibanleden gaat van de familie van de

verloofde van uw zus, B. A. (...), komt dan ook niet aannemelijk over. Temeer daar uit uw verklaringen

op het CGVS volgt dat u dat al de hele tijd zou geweten hebben. U stelt immers dat B. (...) al bij het

beëindigen van de verloving had gedreigd uw zus te doen stoppen met de universiteit en u zou ook de

politie in de richting van de familie A. (...) hebben gestuurd (NPO, p. 11-12, 15). U verklaart hierover dat

het om een misverstand gaat en dat u dacht dat men u bij DVZ meer informatie vroeg over de mensen

die de aanvallen op u hadden gepleegd, en niet dat ze u de benaming van de groep vroegen. U

verklaart ook dat u met antiregeringsgroepen de taliban bedoelt (NPO, p. 15). Deze uitleg volstaat niet

om te verklaren dat u bij DVZ stelde niet te weten wie uw belagers waren terwijl op het CGVS blijkt dat

dat wel zou hebben geweten. Deze inconsistentie ondermijnt in ernstige mate de geloofwaardigheid van

de door u ingeroepen feiten.”

Door in het verzoekschrift opnieuw te verwijzen naar de stress die hij tijdens het interview bij de DVZ

ondervond, doet verzoeker geen afbreuk aan de voorgaande motieven. Uit deze motieven blijkt immers

dat met verzoekers verklaring zich moeilijk te kunnen concentreren rekening werd gehouden. Dat

verzoeker, gevraagd naar de namen van de personen met wie hij problemen had, verklaarde deze niet

te weten, kan niet louter door concentratieproblemen worden vergoelijkt. Hij had immers ook al bij de

politie, toen hij zijn zus nog niet verloren had, verklaard deze namen niet te weten. De Raad wijst er

bovendien op dat een zekere mate van stress inherent is aan elk interview, doch dat dit er niet aan in de

weg staat dat van een kandidaat-vluchteling mag worden verwacht dat hij de oorzaak van zijn

problemen aangeeft. Waar verzoeker laat gelden dat “asielzoekers meestal het woord van 'mokhalefeen

dawlaat' (tegenstander van de overheid) gebruiken”, beperkt hij zich tot een loutere bewering die niet in

concreto wordt gestaafd of onderbouwd met enig begin van bewijs. Bovendien blijft de vaststelling dat

hij bij de DVZ helemaal niet heeft vermeld dat hij vervolging vreest ten aanzien van de familie van de

voormalige verloofde van zijn zus overeind. Voorts ziet de Raad niet in – en verzoeker licht niet toe – op

grond waarvan kan worden gesteld dat de door verzoeker bij de DVZ afgelegde verklaringen geen

juridische waarde zouden hebben omdat hij niet werd bijgestaan door een advocaat. De Raad is geen

rechtsregel of rechtsbeginsel bekend waaruit zou blijken dat bijstand door een advocaat verplicht is

tijdens de administratieve procedure voor de DVZ en dat het gebrek aan juridische waarde van de door

hem afgelegde verklaringen het gevolg zou zijn van het niet voldaan zijn van deze verplichting. Zo

verzoeker meent dat zulks zou blijken uit het bepaalde in artikel 3 van het EVRM, wijst de Raad erop dat

deze bepaling iets dergelijks niet voorschrijft. Verzoeker kan dan ook niet dienstig voorhouden dat de

hierboven aangehaalde elementen ten onrechte tegen hem worden gebruikt.

Voor zover verzoeker nog suggereert dat de tolk niet alles begrepen zou hebben wat de protection

officer verteld heeft, beperkt hij zich tot een summiere verklaring (post factum) voor de in de bestreden

beslissing aangehaalde vaststellingen, zonder evenwel deze vaststellingen in concreto te weerleggen.

Dat de tolk niet alles begrepen zou hebben wat de dossierbehandelaar verteld heeft, blijkt niet uit de

stukken van het administratief dossier.
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Voorts is ook de Raad van oordeel dat de verloving van verzoekers zus met B., die de oorzaak is van

verzoekers problemen, weinig geloofwaardig overkomt. In de bestreden beslissing wordt hierover als

volgt gemotiveerd:

“Het profiel dat u schetst van uw eigen familie is een welgestelde (NPO, p. 18), moderne en

hoogopgeleide Tadzjiekse familie. Uit uw relaas blijkt dat vrouwen in uw familie de kans krijgen om te

studeren en te werken. Uw familie woont in Londen en uw oom heeft in het verleden gewerkt voor een

ontmijningsorganisatie (NPO, p. 8). De familie van B. (...) verschilt op alle vlakken van uw gezin. Zij zijn,

zoals u beaamt, traditionele, ouderwetse Pashtoe (NPO, p. 15), die niet oorspronkelijk afkomstig zijn uit

Kaboel, maar wel uit Maidan Wardak en waarvan u van in het begin vermoedens had dat ze links

hadden met de taliban, vermoedens die bevestigd werden (NPO, p. 15). Daarenboven bestond er geen

enkele band tussen uw familie en die van B. (...). B. (...)’s familie kwam te weten over uw zus via de

vrouw van een vriend van uw oom aan vaderskant. Er bestaat dus geen voorafgaande geschiedenis of

relatie tussen uw familie en die van B. (...). Het is dan ook weinig waarschijnlijk dat uw familie zomaar

akkoord zou gaan om één van hun dochters te laten trouwen met iemand uit een familie met dergelijke

verschillende waarden en achtergrond. U verklaart dat uw oom aan vaderskant degene was die ijverde

om de verloving te bewerkstelligen. De vraag die zich hierbij opdringt betreft de rol van uw vader, die

toch diegene zou moeten zijn die de eindbeslissing neemt over de verloving van zijn dochter. U verklaart

hierover simpelweg dat uw oom aan vaderskant, die ouder is dan uw vader, zijn mening opdrong aan

uw vader. Deze uitleg is niet voldoende om te verklaren waarom uw vader voor een zeer fundamentele

keuze, met name de echtgenoot van zijn dochter, zijn broer de beslissing liet nemen om uw familie te

verbinden met een compleet verschillende familie met wie jullie geen enkele band hadden. Naast de

verrassende houding van uw familie, stelt zich ook de vraag waarom de familie van B. (...)

geïnteresseerd was om uw zus in hun familie op te nemen. Ook de beslissing van de A. (...)-familie komt

uit uw relaas als compleet onlogisch naar voor: zij besloten een vrouw op te nemen in hun familie die

volgens compleet andere waarden was opgevoed en tegen hun principes in wilde studeren en werken.

U verklaart hierover dat uw zus wel een hijab droeg en dat het niet B. (...) zelf was, maar zijn moeder die

per se wilde dat B. (...) met uw zus trouwde. De reden hiervoor was volgens u dat uw zus een goed

meisje is met een mooi uiterlijk (NPO, p. 15), maar deze uitleg kan niet overtuigen. Het feit dat uw zus

een goede huwelijkspartij is niet voldoende om te verklaren waarom de moeder van B. (...) aandrong op

een huwelijk met iemand uit een compleet ander milieu, die andere verwachtingen van het huwelijk had

dan B. (...) en zijn familie.”

Verzoeker slaagt er niet in deze motieven te weerleggen of te ontkrachten. Waar hij tracht uit te leggen

dat het wel geloofwaardig is dat zijn oom – de broer van zijn vader – het laatste woord had inzake de

verloving van zijn zus, stellende dat “de mening van de oudste broer altijd gerespecteerd (wordt) in

Afghanistan” en dat dit eens te meer geldt nu zijn vader niet in Afghanistan aanwezig was, beperkt hij

zich tot een loutere bewering die niet in concreto wordt gestaafd of onderbouwd met enig begin van

bewijs. Verzoeker stelt nog dat de belangrijk beslissingen in dergelijke gevallen worden genomen door

de oudste man van het gezin, doch gaat eraan voorbij dat hij verklaarde dat hij na het vertrek van zijn

moeder, zijn jongere broer en zijn twee jongere zussen naar zijn vader in Londen samen met zijn zus K.

en zijn grootmoeder in het ouderlijke huis bleef wonen en dat hij daarna nog verhuisde naar het huis van

zijn oom aan moederskant (adm. doss., stuk 5, Gehoorverslag, p. 5). Het blijkt dan ook niet dat

verzoeker een gezin vormde met zijn oom aan vaderskant die de verloving regelde.

Bovendien wijst de commissaris-generaal in de bestreden beslissing nog terecht op het volgende:

“Daarenboven valt het op dat u niet weet van welke Pashtoe-stam B. (...) afkomstig is of uit welk dorp in

het district Chak hij komt (NPO, p. 14). Aangezien uw zus ooit op het punt stond om met B. (...) te

trouwen, zou er toch kunnen verwacht worden dat u zich informeert over hun achtergrond en afkomst.

Dit geldt des te meer daar u in Afghanistan jarenlang problemen kende door de familie van B. (...) en

zelfs tweemaal klacht tegen hen indiende. U hebt bovendien weinig details over de precieze feiten waar

de NDS B. (...)’s familie van verdenkt, u weet enkel dat het om zelfmoordaanslagen gaat maar weet niet

over welke aanvallen precies (NPO, p. 18).”

Verzoeker beperkt zich in het verzoekschrift louter tot het minimaliseren van (enkele van) deze

argumenten, zonder evenwel de aangehaalde vaststellingen, die steun vinden in het administratief

dossier, te ontkrachten.

Dat verzoeker niet uit dezelfde provincie afkomstig is als de persoon aan wie zijn zus verloofd was en

door wie hij in de problemen is geraakt, vergoelijkt zijn gebrek aan kennis van de afkomst en stam van

deze persoon niet. De voorgaande motieven blijven dan ook onverminderd overeind.

Ten slotte wordt in de bestreden beslissing nog terecht op het volgende gewezen:
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“Het is ook opvallend dat er in augustus 2017 een poging tot kidnapping van uw zus aan de universiteit

werd gedaan en dat men u in dezelfde maand met een vuurwapen aanviel aan uw universiteit, maar dat

jullie toch allebei verder bleven studeren. Deze vaststelling is des te treffender daar u verklaart dat u

geen hulp kreeg van de politie (NPO, p. 13) en dus klaarblijkelijk ook niet op bescherming kon rekenen.

U verklaart wel dat u uw zus altijd naar de universiteit bracht, maar dit doet geen afbreuk aan het feit dat

u en uw zus zich bleven begeven naar een plaats die voor jullie duidelijk gevaarlijk was. Dat de

privébewaking op uw universiteit werd vervangen door bewaking van de autoriteiten (NPO, p. 14), doet

geen afbreuk aan voorgaande vaststelling. U begaf zich zelfs nog naar de universiteit op 25 Hamal 1398

(14 april 2019) voor een bezoek (NPO, p. 9), toen u daar reeds twee keer was bedreigd en slechts iets

meer dan een maand na de laatste bedreiging aan de universiteit, die plaatsvond op 15 of 16 Hout 1397

(6 of 7 Hout 1397). U was toen al gestopt met studeren, dus er was voor u geen noodzaak om zich

opnieuw in de risicovolle omgeving van de universiteit te begeven.”

Door er nogmaals op te wijzen dat de overheid de bewaking van de universiteit had overgenomen van

de privébewaking en te stellen dat de universiteit zich in Kaboel bevond en niet in Wardak slaagt

verzoeker er niet in de voorgaande motieven te weerleggen of te ontkrachten. De voorgaande

vaststellingen doen ook naar het oordeel van de Raad afbreuk aan de ernst en de geloofwaardigheid

van de door verzoeker aangehaalde vervolgingsfeiten en vervolgingsvrees.

Waar verzoeker het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna: CGVS)

verwijt te hebben nagelaten de aanval op de universiteit te onderzoeken, wijst de Raad er nog op dat

het CGVS niet de taak heeft om de lacunes in de bewijsvoering van verzoeker op te vullen.

Wat betreft de door verzoeker aangevoerde vrees voor kidnapping in Afghanistan, kan worden volstaan

met een verwijzing naar wat hierover in de bestreden beslissing op goede gronden wordt gemotiveerd:

“Betreffende de vrees voor kidnapping die u aanhaalt, stelt het CGVS vast dat uw familie inderdaad het

profiel heeft van een meer welstellend gezin uit Kabul, maar dat er in uw hoofde geen indicaties zijn dat

u een concrete vrees dient te koesteren voor crimineel geweld ten aanzien van uw persoon. U of uw

familie heeft nog nooit een probleem meegemaakt omdat jullie welstellend zijn, enkel uw gsm werd ooit

gestolen maar dit was geen gerichte diefstal volgens u. Op de vraag of u zich ooit onveilig voelde omdat

u familie rijker is dan andere families, antwoordt u dat jullie eigenlijk niet zo rijk waren maar dat u angst

had dat andere mensen zouden denken dat u een goed doelwit bent voor kidnapping omdat u familie in

Europa hebt. Er is echter nooit iets gebeurd, toch niet dat u zich herinnert (NPO, p. 18).”

Door er in het verzoekschrift nogmaals op te wijzen dat hij het slachtoffer is geweest van diefstal en te

citeren uit algemene informatie waaruit zou blijken dat criminele bendes zeer actief geworden zijn in

Kaboel, slaagt verzoeker er niet in deze motieven te weerleggen of te ontkrachten. De Raad wijst erop

dat uit het rapport “UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of

Asylum-Seekers from Afghanistan” van UNHCR van 30 augustus 2018, waarvan de referentie in de

bestreden beslissing is opgenomen, duidelijk blijkt dat een eventuele nood aan bescherming afhankelijk

is van individuele omstandigheden. Bijgevolg kan verzoeker niet volstaan met een loutere verwijzing

naar een risicoprofiel en het gegeven dat hij ooit het slachtoffer zou zijn geweest van een diefstal om

aan te tonen dat hij in zijn land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat hem

betreft een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet bestaat. Deze vrees voor vervolging of dit reëel risico op ernstige schade dient in

concreto te worden aangetoond en verzoeker blijft wat dit betreft in gebreke.

De door verzoeker neergelegde documenten zijn ten slotte niet van aard de appreciatie van zijn

vluchtmotieven te wijzigen. Hoger werden reeds de klachten, de identiteitskaart van zijn zus en de

verklaringen van deze laatste bij de asielinstantie in het Verenigd Koninkrijk besproken. Wat betreft de

overige documenten die zijn opgenomen in het administratief dossier kan worden verwezen naar de

volgende motieven van de bestreden beslissing

“Uw taskara en geboorteakte kunnen hoogstens uw identiteit bevestigen, die hier niet wordt betwist. De

verblijfsdocumenten van uw familie in het Verenigd Koninkrijk staven enkel dat uw familie legaal in

Londen verblijft, wat ook niet betwist wordt in deze beslissing.

De documenten met betrekking tot uw studies kunnen hoogstens bevestigen dat u voor arts studeerde

in Kabul, wat evenmin punt van betwisting vormt in deze beslissing.”

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

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

2.3.6. Beoordeling van de subsidiaire beschermingsstatus

2.3.6.1. Met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, a), van de

Vreemdelingenwet, kan worden volstaan met de vaststelling dat verzoeker op deze gronden geen

subsidiaire bescherming vraagt.

2.3.6.2. In zoverre verzoeker zich met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4,

§ 2, b), van de Vreemdelingenwet beroept op de aangevoerde vluchtmotieven, kan dienstig worden

verwezen naar de hoger gedane vaststellingen daarover waarbij geconcludeerd wordt dat verzoeker zijn

voorgehouden vervolgingsfeiten niet aannemelijk heeft gemaakt.

Voorts dient te worden vastgesteld dat verzoeker geen andere concrete persoonlijke kenmerken en

omstandigheden aantoont waaruit blijkt dat hij een reëel risico loopt op foltering of onmenselijke of

vernederende behandeling of bestraffing, of een reëel risico op een ernstige bedreiging van het leven of

de persoon. Verzoeker maakte immers doorheen zijn opeenvolgende verklaringen geen gewag van

andere persoonlijke problemen die hij de laatste jaren in Afghanistan zou hebben gekend.

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

Vreemdelingenwet, oordeelt de commissaris-generaal in de bestreden beslissing dat de mate van

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

aan te nemen dat elke burger die daarnaar terugkeert aldaar een reëel risico loopt op een ernstige

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

Dit wordt in de bestreden beslissing als volgt gemotiveerd:

“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

30 augustus 2018 (beschikbaar op https://www.refworld.org/docid/5b8900109.html of

https://www.refworld.org) en de EASO Country Guidance note: Afghanistan van juni 2019

https://www.refworld.org) en de EASO Country Guidance note: Afghanistan van juni 2019 (beschikbaar

op https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Afghanistan_2019.pdf of

https://www.easo.europa.eu/country-guidance) in rekening genomen.

Nergens in voornoemde UNHCR-richtlijnen wordt geadviseerd om voortgaande op een analyse van de

algemene veiligheidssituatie aan elke Afghaan een complementaire vorm van bescherming te bieden.

UNHCR benadrukt daarentegen dat elk verzoek om internationale bescherming op eigen merites dient

beoordeeld te worden. Rekening houdend met het veranderlijke karakter van het conflict in Afghanistan,

dienen de asielaanvragen van Afghanen elk nauwgezet onderzocht te worden, dit in het licht van

enerzijds de bewijzen aangevoerd door de betrokken asielzoeker en anderzijds actuele en betrouwbare

informatie over de situatie in Afghanistan.

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

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

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

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

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

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

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

incidenten; en (iii) het aantal personen dat omwille van het conflict ontheemd werd.

UNHCR benadrukt dat het aantal burgerslachtoffers en het aantal veiligheidsincidenten belangrijke

indicatoren zijn voor het bepalen van de intensiteit van het voortdurend conflict in Afghanistan.

In voormelde EASO Guidance Note wordt, in navolging van de rechtspraak van het Hof van Justitie,

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

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

de EASO Guidance Note wordt er op gewezen dat de schaal van het willekeurig geweld in Afghanistan
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verschilt van regio tot regio en dat bij de beoordeling van de veiligheidssituatie per provincie rekening

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

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

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

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

In de objectieve informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, worden voornoemde

aspecten in rekening gebracht bij de beoordeling van de veiligheidssituatie in Afghanistan. Ook met

andere indicatoren wordt er rekening gehouden, in de eerste plaats bij de beoordeling van de individuele

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

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

zijn om het reëel risico voor burgers te beoordelen.

Zowel uit de analyse van de situatie en de UNHCR Guidelines, als uit de EASO Guidance Note komt

duidelijk naar voren dat het geweldsniveau, de schaal van het willekeurig geweld, en de impact van het

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

conflict in Afghanistan. Uit de beschikbare informatie blijkt dat er slechts een beperkt aantal provincies te

kampen heeft met een voortdurende en open strijd tussen AGE’s en de Afghaanse veiligheidsdiensten,

of tussen AGE’s onderling. De situatie in deze provincies worden vaak gekenmerkt door aanhoudend en

wijd verspreid geweld dat veelal de vorm aanneemt van ground engagements, luchtbombardementen,

IED’s, etc. In deze provincies vallen veel burgerslachtoffers te betreuren, en het geweld dwingt burgers

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

voortdurende open strijd afspeelt, is dermate hoog dat er slechts minimale individuele elementen vereist

zijn om aan te tonen dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die

terugkeert naar de betrokken provincie aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van zijn

leven of persoon in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet. In andere Afghaanse

provincies vinden weliswaar met enige regelmaat incidenten plaats, maar kan er geen gewag gemaakt

worden van een situatie van open combat of hevige en voortdurende of onderbroken gevechten. De

omvang en de intensiteit van het geweld zijn er beduidend lager dan in de provincies waar openlijk

gevochten wordt. Uit de beschikbare informatie blijkt dat er wat deze provincies betreft niet kan gesteld

worden dat de mate van willekeurig geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat elke burger die terugkeert naar het betrokken gebied aldaar een reëel risico loopt op

een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon. De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin

worden verleend indien een verzoeker aannemelijk maakt dat er in zijn hoofde persoonlijke

omstandigheden bestaan die het reëel risico om het slachtoffer te worden van willekeurig geweld

verhogen (HvJ, 17 februari 2009 (GK), Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, nr. C-465/07, § 28). Tot

slot zijn er nog een beperkt aantal provincies waar het niveau van willekeurig geweld dermate laag is dat

in het algemeen kan gesteld worden dat er geen reëel risico bestaat voor burgers om persoonlijk

getroffen te worden door het willekeurig geweld dat plaatsvindt in de provincie.

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

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

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

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

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

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

rurale gebieden wensen te ontvluchten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bepaalde plaatsen in een stad geconcentreerd.

Hoewel veel van deze doelgerichte aanslagen gebeuren zonder rekening te houden met mogelijk

collateral damage onder burgers, is het duidelijk dat gewone Afghaanse burgers niet het voornaamste

doelwit zijn van de opstandelingen.

Om het geheel van bovenstaande redenen dient niet alleen rekening te worden gehouden met de

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

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

veiligheidssituatie in de stad Kabul te worden beoordeeld.
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Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie (zie EASO Country of Origin Information Report :

Afghanistan Security Situation december 2017 (pag. 1-74, beschikbaar op

https://www.refworld.org/docid/5ac603924.html of https://www.refworld.org); het EASO Country of Origin

Information Report : Afghanistan Security Situation- Update – mei 2018 (pag. 1-34, beschikbaar op

https://www.refworld.org/docid/5b3be4ad4.html of https://www.refworld.org; de COI Focus Afghanistan:

Security situation in Kabul city van 15 mei 2019, (beschikbaar op

https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_afghanistan_security_situation_in_kabul_city

_20190515.pdf of https://www.cgvs.be/nl) en het EASO Country of Origin Information Report :

Afghanistan Security Situation – juni 2019, (pag. 1-74, beschikbaar op

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_security_situation_2019.pdf), blijkt dat

nationale en internationale veiligheidstroepen prominent aanwezig zijn in de stad. Voorts blijkt dat de

regering, het Afghaanse Nationale Leger (ANA) en de Afghaanse Nationale Politie (ANP) de situatie in

Kabul relatief goed onder controle hebben. De stad is, net zoals bijna alle provinciehoofdsteden stevig in

handen van de overheid en relatief veilig. Omwille van de hoge concentratie aan overheidsgebouwen,

internationale organisaties, diplomatieke compounds, en internationale en nationale veiligheidsdiensten,

verschilt de veiligheidssituatie in de stad Kabul van de situatie in de meeste andere Afghaanse districten

en provincies.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dwingt om de stad Kabul te verlaten.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de stad Kabul ruw geschat 3,5 à 6 miljoen inwoners heeft en dat

er voor het jaar 2018 in de stad 1686 burgerslachtoffers (554 doden en 1132 gewonden) vielen

ingevolge zelfmoord- en complexe aanslagen en er dus een relatief beperkt aantal burgerslachtoffers

vallen ingevolge van zelfmoord- en complexe aanslagen in verhouding tot het totale bevolkingsaantal.

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

in de stad actief zijn en er complexe aanslagen plegen. De terreuraanslagen die zij in de onderzochte

periode pleegden, kaderen binnen het patroon dat zich de laatste jaren gevestigd heeft in de stad Kabul,

met name gecoördineerde en complexe aanslagen die gericht zijn tegen “high profile” doelwitten waarbij

de internationale aanwezigheid en Afghaanse autoriteiten worden geviseerd. In de rapporteringsperiode

werden ook verkiezingsgerelateerde doelwitten geviseerd door zowel de Taliban als ISKP in een poging

de verkiezingen te ondermijnen. Het geweld in de stad is voornamelijk gericht tegen Afghan National

Security Forces (ANSF), overheidsmedewerkers, en buitenlandse (diplomatieke) aanwezigheid. Hoewel

veel van deze aanslagen gebeuren zonder rekening te houden met mogelijk collateral damage onder

burgers, is het duidelijk dat gewone Afghaanse burgers niet het voornaamste doelwit zijn van de

opstandelingen in Kabul.

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

evenementen van de sjiitische gemeenschap en soft targets gelegen in sjiitische wijken van de stad

geviseerd werden. Verder worden ook religieuze en tribale leiders die samenwerken met de overheid,

moskeeën, leden van de clerus, alsook journalisten en mensenrechtenactivisten geviseerd.

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

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

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

aanslagen in januari 2018. Sinds het voorjaar van 2018 is er een merkbare daling in het aantal high

profile aanslagen in Kabul, waarbij er in februari 2019 een daling van 61% van zelfmoordaanslagen

werd gerapporteerd, die wordt toegeschreven aan succesvolle interventies en verbeterde

veiligheidsmaatregelen door de Afghaanse veiligheidsdiensten.

De impact van de beschreven aanslagen is verder niet van dien aard dat het inwoners van de stad

dwingt hun woonplaats te verlaten. Bovendien blijkt de stad een toevluchtsoord te zijn voor burgers die

het geweld in andere districten en provincies ontvluchten.

Niettegenstaande er zich in de hoofdstad Kabul met enige regelmaat complexe aanslagen voordoen,

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

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

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

dat de mate van willekeurig geweld in Kabul stad niet dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat elke burger die terugkeert naar Kabul stad aldaar een reëel risico loopt op

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

vreemdelingenwet. U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel zou blijken.”

De Raad stelt vast dat bovenstaande veiligheidsanalyse met betrekking tot de stad Kaboel gebaseerd is

op het geheel van de recente informatie waarvan de referentie is opgenomen in de bestreden

beslissing.

Verzoekers verwijzing naar het rapport van UNAMA van 30 juli 2019 is niet dienstig om de voorgaande

analyse van de veiligheidssituatie in Kaboel in een ander daglicht te stellen, nu dit rapport niet specifiek

betrekking heeft op de stad Kaboel. De informatie uit dit rapport die wel specifiek betrekking heeft op de

veiligheidssituatie in de stad Kaboel ligt dan weer in de lijn van wat in de bestreden beslissing wordt

gesteld, met name dat er zich in de hoofdstad Kaboel met enige regelmaat complexe aanslagen

voordoen, doch dat er geen gewag kan worden gemaakt van een situatie van “open combat” of van

hevige en voortdurende of ononderbroken gevechten. Hetzelfde kan worden gesteld van het persbericht

van BBC News van 29 juli 2019 waaruit verzoeker citeert. De overige informatie waarnaar verzoeker in

het verzoekschrift verwijst, bevat geen gegevens die niet reeds in rekening werden genomen in deze

recente informatie en doen derhalve geen afbreuk aan voormelde analyse.

Waar verzoeker aan de hand van een rapport van The New Humanitarian nog stelt dat het zeer moeilijk

is om werk te vinden, wijst de Raad erop dat dit geen verband houdt met het bepaalde in artikel 48/4,

§ 2, c), van de Vreemdelingenwet. Bovendien – en ten overvloede – wijst de Raad er nog op dat niet

blijkt dat deze algemene informatie zonder meer kan worden toegepast op de persoonlijke situatie van

verzoeker, die verklaarde drie jaar geneeskunde te hebben gestudeerd aan de universiteit (adm. doss.,

stuk 10, Verklaring DVZ, nr. 11; adm. doss., stuk 5, Gehoorverslag, p. 9).

Wat betreft het citaat uit een rapport van ECRE, waarin deze raad geen redenen ziet voor een terugkeer

naar Afghanistan en aanbeveelt om de terugkeer naar Afghanistan op te schorten omwille van de

veiligheidssituatie daar en de oneerlijke besluitvorming bij asielzaken in Europa, wijst de Raad er

vooreerst op dat een dergelijke aanbeveling niet bindend is. Deze aanbeveling is bovendien niet in

overeenstemming met (iets recentere) informatie op basis waarvan de bestreden beslissing werd

genomen, meer bepaald de “Country Guidance: Afghanistan. Guidance note and common analysis” van

EASO van juni 2019, waaruit blijkt dat het conflict in Afghanistan getypeerd wordt door sterke regionale

verschillen.

Verzoeker toont dan ook niet aan dat de veiligheidssituatie inmiddels zodanig is gewijzigd dat het niet

langer opgaat te stellen dat de stad Kaboel op zich geen gebied is waar de mate van het willekeurig

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

terugkeert naar deze stad louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico op de in artikel 48/4, § 2,

c), van de Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging zou lopen.

Verzoeker toont ook 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. Dergelijke

omstandigheden blijken ook niet uit de stukken van het administratief dossier.

2.3.6.4. Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land (en regio) van herkomst een reëel

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

2.3.7. Ingevolge bovenstaande vaststellingen kan verzoeker niet als vluchteling worden erkend in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Verzoeker toont evenmin aan dat hij in aanmerking komt

voor de toepassing van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet met betrekking tot de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus.

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

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

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

uitvoerig werd gehoord.
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Tijdens dit interview kreeg hij de mogelijkheid zijn asielmotieven uiteen te zetten en zijn argumenten

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

2.3.9. 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.

2.3.10. 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 achtentwintig augustus tweeduizend

negentien door:

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

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT D. DE BRUYN


