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nr. 225 805 van 6 september 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. LOOBUYCK

Langestraat 46/1

8000 BRUGGE

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 25 januari 2019 heeft

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

21 december 2018.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 11 juni 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 juli 2019.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat V. HERMANS loco advocaat

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

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die volgens zijn verklaringen op 15 februari 2016 als niet-begeleide minderjarige

vreemdeling België is binnengekomen, diende op 23 februari 2016 een verzoek om internationale

bescherming in. Verzoekers vingerafdrukken werden genomen op 27 januari 2016 in Griekenland

(Eurodac).

1.2. Op 7 april 2016 nam de Dienst Voogdij van de FOD Justitie de beslissing dat verzoeker meerderjarig

was, omdat uit leeftijdsonderzoek bleek dat hij 20,3 jaar was met een standaarddeviatie van een tweetal

jaar.
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1.3. Op 6 december 2017 nam de commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. De Raad vernietigde deze

beslissing in beroep (RvV 4 september 2018, nr. 208 756).

1.4. Op 21 december 2018 nam de commissaris-generaal de nieuwe beslissing tot weigering van de

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

bij aangetekende brief van 21 december 2018 ter kennis werd gebracht, is de bestreden beslissing die

luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 23/02/2016

Overdracht CGVS: 25/05/2016

U werd op 17 november 2017 van 09.32u tot 12.44u gehoord op het Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en Staatlozen, bijgestaan door een tolk die het Pasjtoe machtig is. Uw advocaat meester

Buysse was gedurende het ganse gehoor aanwezig.

A. Feitenrelaas

U verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit het dorp Mahinkhel gelegen in

het district Hisarak in de provincie Nangarhar. U bent Pasjtoen van etnische origine. U stelt ongeschoold

te zijn. Op 23 februari 2016 diende u een asielaanvraag in bij de Belgische asielinstanties. U verklaarde

op de Dienst Vreemdelingenzaken dat u geboren ben in het dorp Mahinkhel maar dat u op vijfjarige leeftijd

naar het dorp Khort Kaboel in het district Khak-e-Jabar in de provincie Kaboel verhuisde samen met uw

familie. U stelt ongeschoold te zijn. Uw vader stierf toen u erg jong was. U bent enig kind. Na het overlijden

van uw vader probeerde uw oom langs vaderskant u in te lijven bij de taliban. U vermoedt dat hij op deze

manier de gronden die aan uw vader toebehoorden probeerde te verwerven. Uw moeder verzette zich

tegen de rekruteringspogingen van uw oom. Om aan uw oom langs vaderskant te ontkomen stuurde uw

oom langs moederskant u naar de stad Kaboel toen u ongeveer dertien jaar oud was. U werkte als portier

voor een logistieke firma. Gedurende drie jaar was niemand op de hoogte van uw verblijfplaats in de stad

Kaboel tot uw moeder uw onderduikadres aan een buurvrouw vertelde in een loslippige bui.

Nadat uw moeder uw schuilplaats had verraden ontving uw familie twee dreigbrieven van de taliban. Op

uw plaats van tewerkstelling informeerden er onbekende mensen naar u. U was op deze momenten niet

aanwezig maar u vermoedt dat uw oom langs vaderskant uw plaats van tewerkstelling had gevonden. Uw

familie besloot dat u voor uw eigen veiligheid Afghanistan diende te verlaten. U reisde via Iran, Turkije,

Griekenland en een aantal voor u onbekende landen naar Duitsland. U diende geen asielaanvraag in deze

landen in. Omdat u onderweg vernam dat België een goed land is om een asielaanvraag in te dienen

reisde u verder naar België waar u op 15 februari 2016 aankwam. Ter staving van uw asielaanvraag legt

u een identiteitsdocument (taskara), een tewerkstellingsattest, een badge van uw werkgever te Kaboel en

een enveloppe neer. Verder verklaart u dat u de twee talibandreigbrieven in België kwijt speelde. U legt

hieromtrent een document uitgaande van de Belgische politie neer. In het kader van uw beroep voor de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bracht u bijkomend een attest van de dorpsverantwoordelijke

waarin uw problemen worden bevestigd, de taskara van uw moeder, een bijkomend attest van uw

werkgever en een rapport van Amnesty International inzake de veiligheidssituatie in Afghanistan aan.

B. Motivering

Er dient te worden opgemerkt dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat u

een persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie heeft of een reëel

risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming loopt.

Het CGVS benadrukt vooreerst dat de bewijslast inzake de gegrondheid van een verzoek om

internationale bescherming in beginsel op de verzoeker zelf rust. Dit basisprincipe is wettelijk verankerd

in artikel 48/6, eerste lid Vw. en wordt uitdrukkelijk erkend door het UNHCR (zie: UNHCR, Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, december 2011, § 196),

het Hof van Justitie (HvJ, C-465/07, Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, 2009 en HvJ, C-277/11, M.M.

t. Ierland, 2012) en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM, Saadi t. Italië, nr. 37201/06,

28 februari 2008, § 129 en EHRM, NA t. Verenigd Koninkrijk, nr. 25904/07, 17 juli 2008, § 111). Het is

derhalve in de eerste plaats uw verantwoordelijkheid en plicht om de gegevens te verstrekken die nodig

zijn voor een correcte beoordeling van de feiten en omstandigheden waarop u zich beroept.
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Dit neemt niet weg dat de commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen voor de bepaling

van de relevante elementen van dat verzoek met de verzoeker dient samen te werken.

Deze samenwerkingsplicht in hoofde van het CGVS bestaat er in de eerste plaats in dat het CGVS

nauwkeurige en actuele informatie verzamelt over de algemene omstandigheden in het land van herkomst

(HvJ, C-277/11, M.M. t. Ierland, 2012, §§ 65-68; EHRM, J.K. e.a. t. Zweden, nr. 59166/12, 23 augustus

2016, § 98). Dit vloeit logischerwijze voort uit het feit dat het doel van de procedure voor de toekenning

van internationale bescherming er in bestaat na te gaan of een verzoeker al dan niet nood heeft aan

internationale bescherming, en bij de beoordeling van deze beschermingsnood niet alleen rekening moet

worden gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker, maar ook met algemene

omstandigheden in het land van oorsprong op het tijdstip waarop een beslissing wordt genomen (artikel

48/6, § 5 Vw.).

Wat de persoonlijke omstandigheden betreft, spreekt het voor zich en wijst ook het EHRM er op dat een

verzoeker in wezen de enige partij is die in staat is om informatie over zijn persoonlijke omstandigheden

te verschaffen. Bijgevolg rust de bewijslast, voor wat de individuele omstandigheden betreft, in beginsel

op de schouders van de verzoeker, die zo spoedig mogelijk alle elementen ter staving van zijn verzoek

om internationale bescherming dient neer te leggen (EHRM, J.K. e.a. t. Zweden, nr. 59166/12, 23

augustus 2016, § 96).

In het licht van het voorgaande en overeenkomstig artikel 48/6, § 1, eerste lid Vw. bent u derhalve verplicht

om van bij aanvang van de procedure uw volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van informatie

over uw verzoek om internationale bescherming, waarbij het aan u is om de nodige feiten en relevante

elementen aan te brengen bij de Commissaris-generaal, zodat deze kan beslissen over het verzoek om

internationale bescherming. Deze relevante elementen omvatten luidens artikel 48/6, § 1, tweede lid van

de Vreemdelingenwet onder meer , doch niet uitsluitend, uw verklaringen en alle documentatie of stukken

in uw bezit met betrekking tot uw identiteit, nationaliteit(en), leeftijd, achtergrond, ook die van de relevante

familieleden, land(en) en plaats(en) van eerder verblijf, eerdere verzoeken, reisroutes, reisdocumentatie

en de redenen waarom u een verzoek indient.

Niettegenstaande u bij de aanvang van uw persoonlijk onderhoud uitdrukkelijk gewezen werd op

de medewerkingsplicht die op uw schouders rust (Vragenlijst CGVS, p.2), blijkt uit het geheel van de door

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

plicht tot medewerking.

Vooreerst dienen ernstige bedenkingen te worden gemaakt bij de door u voorgehouden leeftijd doorheen

uw asielprocedure. Zo stelde u bij het indienen van uw asielaanvraag op 23 februari 2016 geboren te zijn

op 28 februari 1999 en dus nog minderjarig te zijn (Bureau MINTEH – fiche niet begeleide minderjarige

vreemdeling, p.1). Gezien de Dienst Vreemdelingenzaken ernstige twijfels had aangaande de door u

opgegeven leeftijd werd er op 29 februari 2016 een leeftijdsonderzoek uitgevoerd in het Militair Hospitaal

te Neder-over-Heembeek. Daaruit bleek dat u op de datum van het onderzoek een leeftijd had ouder dan

18 jaar. Uw werkelijke leeftijd werd geschat op 20,3 jaar, met een standaarddeviatie van een tweetal jaar.

Wanneer het CGVS informeert naar uw leeftijd stelt u, tegenstrijdig aan uw bewering op het moment van

uw asielaanvraag waar u verklaarde op 28 februari geboren te zijn, uw geboortedatum niet te kennen

(cgvs p.2). Gevraagd naar uw leeftijd stelt u op het moment van het gehoor 21 jaar oud te zijn volgens het

leeftijdsonderzoek maar in werkelijkheid slechts 19 jaar oud te zijn (cgvs p.2). De vaststelling dat u bij het

indienen van uw asielaanvraag op 23 februari 2016 een leeftijd opgaf die drie jaar lager lag dan uw

werkelijke leeftijd, dat u tijdens het gehoor voor het CGVS verklaart uw geboortedatum niet te kennen

hoewel u bij het indienen van uw asielaanvraag stelde op 28 februari te zijn geboren en dat u

blijft volharden dat de door u bij het indienen van uw asielaanvraag opgegeven leeftijd correct is doet

besluiten dat u de Belgische asielinstanties op intentionele wijze poogt te misleiden door u valselijk het

profiel van een minderjarige vluchteling aan te meten, hetgeen uw algemene geloofwaardigheid bij

voorbaat ernstig aantast.

Naast uw tegenstrijdige en niet aannemelijke beweringen betreffende uw geboortedatum en leeftijd legt

u bijzonder weinig aannemelijke verklaringen af over uw scholingsniveau en geletterdheid. Zo stelde u op

9 mei 2016 op de Dienst Vreemdelingenzaken dat u in Afghanistan geen formele scholing genoot en

analfabeet bent (verklaring dvz – vraag 11). Tijdens uw gehoor voor het CGVS herhaalt u nooit school te

hebben gelopen en geheel niet te kunnen lezen of schrijven (cgvs p.7-8). Hieraan kan niet het minste

geloof worden gehecht. Zo stelde het CGVS vast dat u wanneer u gevraagd wordt een document te

handtekenen u de voor u omgekeerd liggende pen handig omdraait, u een goede pengreep bezit, en

bijzonder vlot uw handtekening plaatst.
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De door u tijdens het gehoor geplaatste handtekening is bovendien erg gelijkend op de handtekening die

u tijdens uw asielaanvraag plaatste. Wanneer het CGVS u hiermee confronteert overtuigt uw antwoord,

dat u hier in het opvangcentrum op oefent en uw handtekening snel plaatst omdat men fouten kan maken

indien men te traag schrijft (cgvs p. 7-8), geenszins. Redelijkerwijs mag aangenomen dat iemand die

verklaart ongeschoold te zijn en stelt geheel niet te kunnen lezen noch schrijven geen goede en

ontspannen pengreep bezit en evenmin bijzonder vlot en zwierig zijn handtekening kan zetten.

Hoewel u tijdens het gehoor voor het CGVS beweert geheel niet te kunnen lezen of schrijven (cgvs p.7-

8) stelt u eveneens een Facebookprofiel te bezitten. U verklaart dat een vriend dit Facebookprofiel voor u

aanmaakte na uw aankomst in België en zelf niet veel van Facebook te kennen (cgvs p.7). Deze bewering

roept bijzonder ernstige vragen op. Er kan immers moeilijk ingezien worden waarom een analfabeet een

Facebookprofiel zou willen beheren.

Uw overige verklaringen betreffende uw Facebookprofiel ondergraven verder uw voorgehouden

analfabetisme. Zo stelt u dit profiel te hebben aangemaakt om video’s op Youtube te kunnen bekijken en

in België een foto te hebben gemaakt die u op uw profiel oplaadde (cgvs p.5). Verder verklaart u dat u

foto’s van het Hesarak district op dit profiel oplaadde (cgvs p.7). Een uitprint van de tijdlijn van uw

Facebookprofiel na het gehoor bedroeg bovendien maar liefst dertien pagina’s. Uit deze tijdslijn valt af te

leiden dat u niet enkel foto’s en video’s maar ook teksten deelt en oplaadt en Facebookpagina’s

aanbeveelt. Bovenstaande elementen ondergraven op ernstige wijze uw bewering dat u geen formele

scholing genoot en analfabeet was op het moment van uw vertrek uit Afghanistan.

Het doet het ernstige vermoeden ontstaan dat u de Belgische asielinstanties niet enkel geen zicht wil

bieden op uw werkelijke leeftijd maar ook op uw scholingsniveau en/of professionele ervaring en

ondergraaft dan ook verder uw algemene geloofwaardigheid.

Er wordt verder vastgesteld dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw beweerde plaatsen van

eerder verblijf vóór uw komst naar België. Het verschaffen van duidelijkheid over uw eerdere

verblijfplaatsen is echter van wezenlijk belang voor de inschatting van de vrees voor vervolging die u stelt

te koesteren. Immers, indien doorheen het onderzoek van het dossier moet worden vastgesteld dat een

verzoeker geen zicht biedt op zijn reële verblijfsituatie voorafgaand aan zijn vertrek uit Afghanistan, dient

immers te worden besloten dat de vervolgingsfeiten, die zich volgens zijn verklaringen in een plaats van

eerder verblijf in Afghanistan zouden hebben voorgedaan, niet aangetoond worden. Wat uw

opeenvolgende verklaringen voor de verschillende Belgische asieldiensten over uw verblijfplaatsen voor

uw aankomst in België betreft moet worden vastgesteld dat deze aan elkaar tegenstrijdig zijn.

Zo verklaarde u op de dag van uw asielaanvraag bij de Belgische asielinstanties dat u geboren bent in

het dorp Mahinkhel gelegen in het district Hesarak. Gevraagd naar uw laatste adres in uw thuisland gaf u

eveneens het dorp Mahinkhel op (Bureau MINTEH op 23.02.2016 - fiche niet-begeleide minderjarige

vreemdeling, p.1). Op 9 mei 2016 stelde u op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) weliswaar geboren

te zijn in het dorp Mahinkhel maar gaf u als laatste adres in uw land van herkomst het dorp Khort Kaboel

gelegen in het district Khak-e-Jabar in de provincie Kaboel op. U verklaarde dat u op vijfjarige leeftijd

vanuit Mahinkhel naar Khort Kaboel verhuisde en tot aan uw vertrek uit Afghanistan in dit dorp woonde

(verklaring dvz – vraag 10). Tijdens uw gehoor voor het CGVS beweert u dan weer dat u de laatste vier

jaar voor uw vertrek uit Afghanistan ondergedoken leefde op uw plaats van tewerkstelling in de stad

Kaboel en daarvoor steeds in het dorp Mahinkhel in het district Hesarak woonde. Het dorp Khort Kaboel,

waarover u op de Dienst Vreemdelingenzaken stelde dat u er vanaf uw vijfde levensjaar tot aan uw vertrek

woonde, zou louter als tijdelijke doorgangsplaats gediend hebben. U zou er twee nachten verbleven

hebben (cgvs p.2-3). Wanneer het CGVS u confronteert met uw verklaringen op de DVZ overtuigt

uw antwoord, dat u nooit verklaarde dat u in Khak-e-Jabar woonde en dat u reeds bij aanvang van het

gehoor voor het CGVS meldde dat er op de DVZ foutief genoteerd werd dat uw oom in Khak-e-Jabar

woonde hoewel hij bij jullie in Mahinkhel woonde, geheel niet. Uit de neerslag van uw gehoor op de DVZ

blijkt niet enkel dat u aangaf dat het dorp Khort Kaboel in het district Khak-e-Jabar uw laatste verblijfplaats

was in Afghanistan, maar daarbij ook tweemaal preciseerde dat u er op vijfjarige leeftijd heen verhuisde

en er tot aan uw vertrek woonde. Aan uw bewering tijdens het gehoor voor het CGVS dat u nooit

verklaarde dat u in Khak-e-Jabar woonde maar enkel aangaf dat u er gedurende twee dagen verbleef in

afwachting van uw vertrek uit Afghanistan kan dan ook geen enkel geloof worden gehecht.

Wat betreft uw bewering doorheen het gehoor voor het CGVS dat de Dienst Vreemdelingenzaken foutief

noteerde dat uw oom langs moederskant in het district Khak-e-Jabar woonde maar dat hij net zoals jullie

in het dorp Mahinkhel in het district Hesarak woonde en dat zowel u als uw moeder bij hem verbleven
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omdat hij het gezinshoofd was (cgvs p.1 en 3-6) dient te worden gesteld dat hieraan geen enkel geloof

kan worden gehecht. Uit het door de DVZ opgemaakte verslag blijkt immers dat u niet enkel verklaarde

dat uw familie op uw vijfde levensjaar van Mahinkhel naar het dorp Khort Kaboel in Khak-e-Jabar

verhuisde (verklaring dvz – vraag 10) maar dat u eveneens stelde dat uw moeder nog steeds in Khort

Kaboel verblijft (verklaring dvz – vraag 13A).

Over uw verloofde verklaarde u op de DVZ dat zij tevens uw nicht is (verklaring dvz – vraag 15B). Tijdens

uw gehoor voor het CGVS stelt u dat zij een dochter is van de oom langs moederskant en dat ook uw

nicht bij u, uw moeder en deze oom inwoonde in Mahinkhel (cgvs p.4). Op de Dienst Vreemdelingenzaken

verklaarde u echter dat uw nicht niet enkel ter wereld kwam in het dorp Khort Kaboel maar er minstens

op het moment van uw vertrek uit Afghanistan nog steeds samen met haar ouders woonde (verklaring

dvz – vraag 15B). Wanneer het CGVS u confronteert met uw tegenstrijdige verklaringen betreffende de

verblijfplaats van uw nicht en daarbij eveneens wijst op de uiteenlopende manieren waarop u op de Dienst

Vreemdelingenzaken steeds verklaarde dat u en uw familieleden in Khak-e-Jabar woonden antwoordt u

opnieuw boudweg dat uw verklaringen foutief genoteerd werden (cgvs p.5). Ook nadat het CGVS u een

moment tot reflectie en overleg met uw advocaat aanbood en u er op wees dat u de waarheid diende te

vertellen volhardde u in uw bewering nooit te hebben gesteld in het district Khak-e-Jabar te hebben

gewoond (cgvs p.5-6).

De vaststelling dat uw verklaringen betreffende uw verblijfplaats(en) in Afghanistan doorheen uw

asielprocedure wijzigen zonder dat hier enige aanwijsbare of verschoonbare grond voorhanden is doet

besluiten dat u het CGVS geen zicht wil bieden op uw werkelijke verblijfplaats. Gezien uw duidelijke,

gedetailleerde en consistente verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken betreffende uw verhuis

vanuit het dorp Mahinkhel in het district Hesarak naar het dorp Khort Kaboel in het district Khak-e-Jabar

in de provincie Kaboel op vijfjarige leeftijd waar u tot het moment van uw vertrek gewoond zou hebben

kan er geen enkel geloof gehecht worden aan uw bewering voor het CGVS dat u tot vier jaar voor uw

vertrek uit Afghanistan in Mahinkhel woonde.

Wat betreft uw vraag om de bevolking van Mahinkhel te contacteren ter bevestiging van uw asielrelaas

(cgvs p.6) moet worden gesteld dat de Commissaris-generaal geacht wordt zijn beslissing te nemen op

grond van de feitelijke elementen die hem werden aangereikt door de asielzoeker. Het is dan ook

geenszins de taak van de Commissarisgeneraal om zelf contact op te nemen met mogelijke getuigen die

door de asielzoeker worden aangebracht.

Op basis van het voorgaande moet er worden geconcludeerd dat er geen enkel geloof kan worden

gehecht aan uw opeenvolgende beweringen voor de Belgische asielinstanties met betrekking tot uw

verblijf in het dorp Mahinkhel in het district Hisarak van de provincie Nangarhar, uw verblijf in het dorp

Khort Kaboel gelegen in het district Khak-e-Jabar in de provincie Kaboel, of uw verblijf in de stad Kaboel

waar u de laatste jaren ondergedoken op uw werkplaats zou hebben geleefd. U brengt in het kader van

uw verzoek om internationale bescherming geen stukken aan die de geloofwaardigheid van uw

beweringen kunnen herstellen. De door u neergemlegde documenten volstaan niet om de

geloofwaardigheid van uw beweringen te herstellen aangezien ze enkel het vermogen hebben om de

intrinsieke bewijswaarde van een plausibel en geloofwaardig relaas kracht bij te zetten. Ze volstaan op

zich niet om de geloofwaardigheid van uw beweringen inzake uw werkelijke leeftijd, scholingsgraad en/of

verblijfplaatsen in Afghanistan te herstellen. Bovendien moet er op worden gewezen dat uit informatie

van het CGVS blijkt dat de betrouwbaarheid van Afghaanse documenten erg onzeker is. Corruptie is wijd

verbreid bij het verkrijgen van civiele documenten. Veel valse Afghaanse documenten zijn, ook na

gedegen onderzoek door Afghaanse deskundigen, niet van authentieke documenten te onderscheiden.

Afghaanse documenten hebben daarom slechts een zeer beperkte waarde bij het vaststellen van de

identiteit van de Afghaanse asielzoeker of bij het ondersteunen van zijn asielrelaas. De taskara’s, de

attesten van tewerkstelling en de werkbadge tonen overigens niet aan dat u tot vier jaar voor uw vertrek

uit Afghanistan in het dorp Mahinkel verbleven heeft. Het attest van de dorpsverantwoordelijke ter

bevestiging van uw problemen heeft een duidelijk gesolliciteerd karakter. De enveloppe toont hoogstens

aan dat u post ontvangt uit het district Hisarak van de provincie Nangarhar, maar niet dat u tot vier jaar

voor uw vertrek uit Afghanistan in het dorp Mahinkel heeft gewoond. Uit het rapport van Amnesty

International kan geen enkele informatie worden afgeleid met betrekking tot uw verblijfplaatsen voor uw

aankomst in België.

Wat tenslotte de door u aangehaalde dreigbrieven van de Taliban betreft stelt u dat u deze dreigbrieven

op een onbekende plaats in België kwijtspeelde. Uw advocaat stelt dat hij deze documenten onder ogen

kreeg maar ze niet kopieerde (cgvs p.6).
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Bij de beoordeling van een verzoek tot internationale bescherming kan onmogelijk rekening gehouden

worden met stukken die niet effectief worden neergelegd.

Gezien er, onder meer, geen geloof gehecht kan worden aan uw bewering dat u tot vier jaar voor uw

vertrek uit Afghanistan in het dorp Mahinkhel in het district Hisarak woonde kan er bijgevolg geen geloof

gehecht worden aan de feiten die er zich afgespeeld zouden hebben en die tot uw vertrek uit dit dorp en

uw vertrek uit Afghanistan zouden hebben geleid, namelijk de moord op uw vader door de taliban, de

rekruteringspogingen door uw oom langs vaderskant die actief zou zijn bij de taliban en die tot uw

onderduiken in Kaboel leidden, de dreigbrieven van de taliban en de vervolging door uw oom langs

vaderskant. Bijgevolg maakt u niet aannemelijk dat u gegronde redenen heeft om te vrezen voor

vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin en bestaan er evenmin zwaarwegende gronden om aan te

nemen dat u bij een terugkeer naar uw land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade

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

De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat een

verzoeker een reëel risico op ernstige schade loopt omwille van de algemene veiligheidssituatie in het

land van herkomst. Artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet beoogt immers bescherming te bieden

in de uitzonderlijke situatie dat de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict

in het land van herkomst dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een

burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend geval, naar het betrokken gebied, louter

door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in voornoemd artikel van de Vreemdelingenwet

bedoelde ernstige bedreiging.

Dienaangaande dient opgemerkt te worden dat het CGVS niet betwist dat u over de Afghaanse

nationaliteit beschikt [en oorspronkelijk afkomstig bent uit [XXXX], noch dat u daar geboren en getogen

bent / ooit woonachtig bent geweest in [XXXX – of de algemene situatie in uw oorspronkelijke regio van

herkomst – aanpassen in functie van het dossier]. Het is evenwel een feit van algemene bekendheid dat

vele Afghanen binnen Afghanistan verhuisd zijn (eventueel na een eerder verblijf in het buitenland) en

doorheen hun levensloop op duurzame wijze in meerdere regio’s van Afghanistan hebben verbleven. De

geboorteplaats en de oorspronkelijke verblijfplaats(en) vormen derhalve niet noodzakelijk de meest

recente plaats van eerder verblijf of de meest recente regio van herkomst.

Rekening houdend met het gegeven dat het geweldsniveau en de impact van het conflict in Afghanistan

regionaal significant verschillend is (zie EASO Country of Origin Information Report – Afghanistan Security

Situation – Update – mei 2018), en het gegeven dat vele Afghanen binnen Afghanistan om diverse

redenen migreren naar andere regio’s, kan u, met betrekking tot de vraag of u bij terugkeer een reëel

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

dan ook niet volstaan met een loutere verwijzing naar uw Afghaanse nationaliteit of de algemene situatie

in uw oorspronkelijke regio van herkomst, doch moet u enig verband met uw persoon aannemelijk maken

ook al is daartoe geen bewijs van individuele bedreiging vereist (RvS 26 mei 2009, nr. 193.523). U bent

er met andere woorden toe gehouden om zelf het bewijs van een dergelijk verband met uw persoon te

leveren door duidelijkheid te scheppen over uw beweerde plaatsen van eerder verblijf binnen en buiten

Afghanistan.

De nood aan subsidiaire bescherming moet immers in de eerste plaats getoetst worden aan de meest

recente plaats van waar u voorafgaand aan uw vertrek uit Afghanistan feitelijk en duurzaam verbleven

heeft, en dus niet ten aanzien van de plaats(en) waar u ooit in het verleden verbleven heeft, maar waar u

(al dan niet op vrijwillige basis) de banden mee verbroken heeft. Immers, indien blijkt dat u vóór uw vertrek

uit Afghanistan geruime tijd in een andere regio dan uw oorspronkelijke regio van herkomst verbleven

heeft, zich er gevestigd heeft of er een duurzaam verblijf heeft gekend, dan dient deze regio bestempeld

te worden als de relevante regio van herkomst die het ijkpunt moet vormen bij de beoordeling van de nood

aan subsidiaire bescherming. Er kan in voorkomend geval immers redelijkerwijze van uitgegaan worden

dat deze regio, en niet uw geboorteregio, uw regio van bestemming zal zijn bij een eventuele terugkeer

naar Afghanistan (zie EASO, Article 15(c), Qualification Directive (2011/95/ EU)- A juidicial Analysis-

december 2014, pag. 25-26; EASO Country Guidance – Common Analysis: Afghanistan, pag. 98,

voetnoot 57). Bovendien bent u er hoe dan ook toe gehouden om duidelijkheid te verschaffen over

uw opeenvolgende verblijfplaatsen binnen Afghanistan, zelfs al betreft het plaatsen waar u niet

noodzakelijk op een duurzame wijze verbleven heeft, dit opdat het CGVS minstens op correcte en

betrouwbare wijze kan bepalen of één van deze plaatsen van eerder verblijf in uw hoofde desgevallend

als een veilig, toegankelijk en redelijk intern vestigingsalternatief kan worden aangemerkt.
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Het spreekt dan ook voor zich dat al uw eerdere verblijfplaats(en) vóór uw beweerde vertrek uit

Afghanistan, en de omstandigheden waarin u er verbleven heeft wezenlijke aspecten betreffen bij het

beantwoorden van de vraag of u een nood aan subsidiaire bescherming kan doen gelden.

Het aantonen van uw plaatsen van eerder verblijf vóór uw komst naar België is daarenboven ook in een

ander opzicht cruciaal voor de beoordeling van uw nood aan internationale bescherming. Bij een jarenlang

verblijf in het buitenland valt immers niet uit te sluiten dat u reeds in een derde land reële bescherming

geniet in de zin van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 1° Vw., of dat dit land als een veilig derde land in de zin

van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 2° Vw. kan beschouwd worden, waardoor de noodzaak aan en het recht

op een subsidiaire beschermingstatus in België komen te vervallen.

U werd daarom tijdens het persoonlijk onderhoud op de zetel van het CGVS uitdrukkelijk gewezen op het

belang van het afleggen van correcte verklaringen. U werd in de loop van het persoonlijk onderhoud

uitdrukkelijk geconfronteerd met de vaststelling dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw beweerde

woon- of verblijfplaats in Afghanistan (cgvs p. 6).Uit bovenstaande vaststellingen blijkt dat u niet de

waarheid heeft verteld over waar u verbleven heeft voor uw komst naar België. Desondanks het feit dat

het CGVS u uitgebreid de kans heeft geboden hierover klaarheid te scheppen, blijft u ook na confrontatie

met de bevindingen van het CGVS volharden in uw verklaringen, dit in weerwil van de plicht tot

medewerking die op uw schouders rust.

Door uw gebrekkige medewerking op dit punt verkeert het Commissariaat-generaal in het ongewisse over

waar u vóór uw komst naar België leefde, onder welke omstandigheden, en om welke redenen u uw

plaatsen van eerder verblijf verlaten heeft. Door bewust de ware toedracht op dit punt te verzwijgen maakt

u bijgevolg niet aannemelijk dat u een nood heeft aan subsidiaire bescherming. Rekening houdend met

de hierboven geschetste Afghaanse context, en de vaststelling dat u niet aannemelijk maakt dat u tot vier

jaar tot uw vertrek in het dorp Mahinkel in het district Hisarak van de provincie Nangarhar heeft verbleven,

kan er namelijk van uitgegaan worden dat u elders, hetzij in Afghanistan, hetzij in een derde land,

bescherming heeft gevonden. Bijgevolg kan er in uw hoofde niet besloten worden tot een nood aan

bescherming zoals bepaald in art. 48/4, § 2 onder c van de Vreemdelingenwet.

Volledigheidshalve dient nog opgemerkt te worden dat het niet aan het CGVS toekomt om te speculeren

over uw (opeenvolgende) verblijfplaatsen binnen en buiten Afghanistan, noch over het element of u

afkomstig bent van een regio waar geen risico aanwezig is (RvV 9 juni 2017, nr. 188 193). De

Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen moet evenmin bewijzen dat uw

verklaringen over uw persoonlijke omstandigheden onwaar zouden zijn, en het is evenmin zijn taak om

zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen. Het is daarentegen uw taak om uw

verzoek om internationale bescherming te staven en dit geldt onverkort wat betreft de subsidiaire

beschermingsstatus. Het komt bijgevolg aan u toe om de verschillende elementen van uw relaas toe te

lichten en alle elementen die de met het onderzoek van het verzoek belaste instantie relevant acht voor

de beoordeling van uw verzoek om internationale bescherming, aan te reiken. Uit wat voorafgaat blijkt dat

u hierin manifest faalt.

Rekening houdend met alle relevante feiten in verband met uw land van herkomst, en na een grondig

onderzoek van alle door u afgelegde verklaringen en de door u overgelegde stukken dient besloten te

worden dat er in uw hoofde geen elementen voorhanden zijn die wijzen op een gegronde vrees tot

vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade bij terugkeer .

Voor zover er geloof zou kunnen worden gehecht aan uw beweringen met betrekking tot uw verblijf in de

Afghaanse hoofdstad Kaboel tijdens de laatste vier jaar voor uw vlucht (zoals u bij het CGVS aangaf) en

inzake de tijd die u volgens uw verklaringen bij de DVZ in het dorp Khort Kaboel gelegen in het district

Khak-e-Jabar in de provincie Kaboel zou hebben gespendeerd, quod non, moet er worden gesteld dat er

uit informatie van het CGVS blijkt dat er in deze regio’s geen sprake is van een reëel risico op ernstige

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

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

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

april 2016 en de EASO Country Guidance note: Afghanistan van mei 2018 in rekening genomen.
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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.

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 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 de 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).
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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.

Wat betreft de veiligheidssituatie in de Afghaanse hoofdstad Kaboel blijkt uit een grondige analyse (zie de

aan het administratief dossier toegevoegde EASO COI report Afghanistan: Security Situation van

december 2017 en de COI Focus Afghanistan: Security situation in Kaboel city van 24 april 2018) 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

Kaboel 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 Kaboel van de situatie in de meeste andere Afghaanse districten

en provincies.

Niettegenstaande het geweld in Kaboel 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 Kaboel 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 Kaboel te verlaten.

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

er voor het jaar 2017 in de stad 1612 burgerslachtoffers vielen ingevolge zelfmoord- en complexe

aanslagen. 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 Kaboel, met name gecoördineerde en complexe aanslagen die gericht zijn tegen “high profile”

doelwitten waarbij de internationale aanwezigheid en Afghaanse autoriteiten worden geviseerd. Het

geweld in de stad is voornamelijk gericht tegen Afghan National Security Forces (ANSF),

overheidsmedewerkers, en buitenlandse (diplomatieke) aanwezigheid.
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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 Kaboel. Daarnaast heeft IS sinds 2016 enkele grootschalige aanslagen gepleegd,

waarbij moskeeën en evenementen van de sjiitische gemeenschap 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 Kaboel geconcentreerd. Verder blijkt dat willekeurige aanslagen met veel burgerdoden

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

2018. 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 Kaboel 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 Kaboel stad niet dermate hoog is dat er

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat elke burger die terugkeert naar Kaboel 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.

Wat betreft de provincie Kaboel moet worden gesteld dat uit een grondige analyse van de

veiligheidssituatie (zie EASO Country of Origin Information Report : Afghanistan Security Situation

december 2017 en EASO Country of Origin Information Report : Afghanistan Security Situation- Update

– mei 2018) blijkt dat het grootste aandeel van het geweld en de kern van het conflict te situeren is in het

zuiden, zuidoosten en het oosten. De provincie Kaboel behoort tot het centrum van Afghanistan en wordt

in de EASO Guidance Note bestempeld als een provincie waarvan niet kan gesteld worden dat de mate

van willekeurig geweld er dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat

elke burger die terugkeert naar het betrokken gebied aldaar een reëel risico loopt op een ernstige

bedreiging van zijn leven of persoon.

Uit beschikbare informatie rapport blijkt dat de provincie Kaboel ruw geschat 4,4 miljoen inwoners heeft

en dat er in 2017 in de provincie 1831 burgerslachtoffers vielen. Het gros van deze slachtoffers, met name

1612 , vielen in deze periode in de hoofdstad Kaboel. Dit maakt dat er voor de gehele provincie Kaboel

(met uitzondering van de stad Kaboel) 219 burgerslachtoffers vielen. Aldus dient besloten te worden dat

de provincie Kaboel in zijn geheel erg laag scoort wat betreft het aantal veiligheidsincidenten in verhouding

met het aantal burgers.

Het gros van de gewelddaden die er in de provincie plaatsvinden is bovendien doelgericht van aard. Het

geweld neemt hoofdzakelijk de vorm aan van gewapende confrontaties tussen de Afghaanse

veiligheidsdiensten en opstandelingen, en dit voornamelijk in de Uzbin vallei. Daarnaast vinden er in de

provincie, net zoals de hoofdstad Kaboel, aanslagen plaats tegen “high profile” doelwitten waarbij de

voornamelijk de aanwezige veiligheidsdiensten en overheidsfunctionarissen geviseerd worden.

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

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

voor burgers in de provincie of de stad Kaboel actueel geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te

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

het kader van een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers uit de provincie Kaboel aldus geen reëel

risico op ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet.

Wat betreft het rapport van Amnesty International dat u aanbrengt moet vooreerst worden gesteld dat dit

rapport werd opgesteld in 2017 en betrekking op de situatie in 2015 en 2016. Het CGVS baseert zich in

haar conclusie met betrekking tot de veiligheidsituatie op meer recente informatie welke door verschillende

bronnen worden aangeleverd. Bijgevolg kan er niet worden gesteld dat het rapport van Amnesty

International volstaat om de conclusie van de Commissaris-generaal te wijzigen.
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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 in de stad

Kaboel of in het district Khak-e-Jabar van de provincie Kaboel. Evenmin beschikt het CGVS over

elementen die er op wijzen dat er in uw hoofde omstandigheden bestaan die tot gevolg hebben dat u een

verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden van willekeurig geweld.

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 Kaboel in uw hoofde dermate verhogen dat er moet

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

van uw leven of persoon.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. Verzoeker voert twee middelen aan.

- In een eerste middel voert verzoeker een schending aan van de volgende bepalingen:

“Schending van artikelen 48/3 en 48/4 van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, B.S. 31 december 1980.

Schending van het redelijkheidsbeginsel, algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.

Schending van de materiële motiveringsplicht, algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.”

Hij licht hierbij toe als volgt:

“II.1.1. Verwerende partij stelt in haar beslissing dat verzoekende partij er niet in geslaagd is om een vrees

voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie aannemelijk te maken en dat verzoekende partij

evenmin in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming.

Allereerst stelt verwerende partij dat verzoekende partij met opzet een verkeerde leeftijd zou hebben

opgegeven, hetgeen volgens haar het hele relaas onderuit haalt:

[citaat bestreden beslissing]

In tegenstelling tot wat de verwerende partij beweert, heeft de verzoekende partij haar helemaal niet "op

intentionele wijze" trachten te misleiden. De verwerende partij zal tevens moeten toegeven dat biologische

leeftijd (op basis van het medisch onderzoek) en de verklaarde leeftijd niet zover uit elkaar liggen (drie

jaar). Rekening houdende met het feit dat het medisch onderzoek al een "standaarddeviatie" bevat van 2

jaar en het feit dat geboortes in Afghanistan in de jaren '80 en '90 niet werden geregistreerd

(https://www.washingtonpost.com/world/in-afghanistan-its-everyonesbirthday/2013/12/31/81c18700-

7224-11e3-bc6b-712d770c3715 story.html?utm term=.841c66ebb904), toont niets hier aan dat de

verzoekende partij niet echt oprecht ervan overtuigd is dat zij op 28/02/1999 geboren is (zoals haar

moeder haar verteld heeft).

Beschuldigingen van misleiding zijn zeer ernstig en mogen geenszins lichtvaardig gebeuren!

In casu kan dit argument dus alvast niet volstaan om aan de goede trouw van de verzoekende partij te

twijfelen.

II.1.2. De verwerende partij vervolgt:

[citaat bestreden beslissing]

Dat is werkelijk een non-argument!

De verzoekende partij is dan misschien wel analfabeet, doch dit zegt niets over haar natuurlijke

intelligentie. Zij had gewoon de kans niet om te studeren. Het is dus niet omdat zij analfabeet is, dat zij

achterlijk zou zijn en elke teken van intelligentie haar mutatis mutandis ongeloofwaardig zou maken.

Sinds haar aankomst in België heeft de verzoekende partij al ettelijke documenten moeten ondertekenen.

Het mag aldus niet verbazen dat zij hier geoefend in geraakt is.

II.1.3. De verwerende partij vervolgt:

[citaat bestreden beslissing]
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De verzoekende partij preciseert dat zij zich in het opvangcentrum de afgelopen twee jaar vaak verveeld

heeft. Aldus had zij niets anders te doen dan te surfen op internet en zich hierbij te laten helpen.

Surfen op facebook is hierbij een leuke vorm van verstrooiing.

Op de uitprint van het facebookprofiel van de verzoekende partij, zoals het zich in het administratief

dossier bevindt, kan alvast niets teruggevonden worden waar de verzoekende partij teksten geschreven

zou hebben (persoonlijke teksten/commentaren verschijnen normaliter boven de foto of de video). Het

lijken allemaal foto's en video's te zijn die gedeeld worden, zonder meer.

Opnieuw schiet de verwerende partij aldus met losse flodders op het profiel van de verzoekende partij.

II.1.4. Tot slot stelt de verwerende partij:

[citaat bestreden beslissing]

De verzoekende partij werd hier inderdaad mee geconfronteerd en kan slechts tot in den treure toe

herhalen dat dit een misverstand moet betreffen.

Er werd tijdens het gehoor reeds uitvoerig over gediscussieerd en de toenmalige advocaat merkte terecht

op dat de verzoekende partij tevens spontaan vermeldde in Kaboel te hebben geleefd in de vier jaren

voorafgaandelijk aan haar vertrek. Aldus kon zij door de verwerende partij wel degelijk aan Kaboel gelinkt

worden door haar relaas en valt niet in te zien waarom zij zou (moeten) liegen over haar verblijf.

Cf. gehoor, p. 5-6:

[Notities van het persoonlijk onderhoud, stuk 4, p. 5-6]

Verzoekende partij meent dan ook dat verwerende partij erg onredelijk te werk is gegaan bij de

beoordeling van haar asielaanvraag.

Zij komt weldegelijk in aanmerking voor de vluchtelingenstatus.”

- In een tweede middel licht verzoeker toe als volgt:

“Schending van artikelen 48/3 en 48/4 van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, B.S. 31 december 1980.

Schending van artikel 3 EVRM

II.2.1. Verzoekende partij meent dat zij minstens in aanmerking komt voor de subsidiaire

beschermingsstatus.

Verwerende partij stelt in de bestreden beslissing enerzijds geen geloof te hechten aan het verblijf van

verzoekende partij in Kabul de laatste 4 jaar voor haar vertrek, anderzijds motiveert zij dat verzoekende

partij zich wel zou kunnen vestigen in Kaboel...

Nochtans had Uw Raad in et vernietigingsarrest dd. 4 september 2018 dat verwerende partij tijdens het

gehoor onvoldoende vragen had gesteld over het verblijf van verzoekende partij in Kaboel:

[citaat arrest RvV 4 september 2018, nr. 208 756]

Verwerende partij heeft na dat arrest verzoekende partij niet meer gehoord, en blijft volharden dat er geen

geloof kan worden gehecht aan het verblijf van verzoekende partij in Kaboel:

[citaat bestreden beslissing]

Het is voor verzoekende partij onbegrijpelijk waarom verwerende

partij verzoekende partij dan niet opnieuw gehoord heeft om

bijkomende vragen te stellen aangaande haar verblijfsplaatsen...

II.2.2 Verwerende partij vervolgt echter - erg paradoxaal- dat indien verzoekende partij van Afghanistan

afkomstig zou zijn, zij alsnog geen risico zou zijn lopen voor ernstige schade.

Zij baseert zich hierbij op het COI rapport van mei 2018.

Deze informatie van verwerende partij is echter achterhaald. Het UNHCR EASO country Guidance note

van 30 augustus 2018 die het rapport van mei 2018 volledig vervangt stelt duidelijk dat Kaboel niet (meer)

gezien kan worden als veilig - in tegenstelling tot wat verwerende partij beweert in haar beslissing. (stuk

4)

Had verwerende partij rekening gehouden met dat rapport, kon zij onmogelijk besluiten dan verzoekende

partij zich zou kunnen vestigen in Kaboel.

Nergens in Afghanistan is de situatie nog veilig te noemen. De geweldplegingen en incidenten waarbij

gewone burgers slachtoffer worden, zijn werkelijk niet meer bij te houden.

UNHCR maakt hiervoor een uitgebreide analyse van de actuele sociale, politieke, economische en

humanitaire situatie in Afghanistan.

Een belangrijke wijziging ten aanzien van de oude richtlijnen is dat UNHCR aangeeft dat Kabul over het

algemeen qeen (intern) vluchtalternatief is.
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Het rapport stelt dat ook anno 2018 het gewapend conflict in Afghanistan blijft aanhouden, waarbij de

overheidstroepen voornamelijk provinciesteden en grote steden verdedigen maar elders aanzienlijk

terrein verloren hebben aan de taliban. De verhoogde aanwezigheid van de taliban, in combinatie met IS,

destabiliseren de veiligheidssituatie verder.

Het gevolg hiervan is dat mensenrechtenschendingen in Afghanistan een dagelijkse werkelijkheid zijn. De

daders zijn zowel troepen van de overheid als pro- en anti- overheidsgroepen. Zij maken zich schuldig

aan buitengerechtelijke executies, foltering, seksueel geweld, misbruik van kinderen en foltering, tot

opzettelijke doding, afpersing, intimidatie en diefstal.

Daarnaast vestigt UNHCR de aandacht op het feit dat anti-overheidsgroepen in bepaalde gebieden een

eigen parallel "rechtssysteem" creëerden. Dit systeem is erg beperkend voor onder meer de rechten op

vrijheid van meningsuiting, politieke participatie, beweging, onderwijs, gezondheidszorg en religie.

Naast de economische situatie die sinds 2013-2014 enkel achteruitgegaan is, heeft Afghanistan

recentelijk ook te kampen met een aanhoudende droogte die een zware impact heeft op de agricultuur.

Meer dan de helft van de Afghaanse huishoudens leeft onder de armoedegrens en de werkloosheidsgraad

ligt erg hoog. Bijna 2 miljoen Afghanen leven als intern ontheemden, de helft daarvan vluchtte al meerdere

keren binnen Afghanistan.

Ook de impact van de gedestabiliseerde veiligheidssituatie op burgers is groot. Waar de vorige richtlijnen

meldden dat 2015 het jaar met de meeste burgerslachtoffers was sinds UNAMA in 2009 begon te

registreren, zitten de cijfers van de nieuwe richtlijn niet ver onder die grens. De richtlijnen focussen ook

op het geweld gerelateerd aan de verkiezingen van 2018. Burgers en burgersites zijn hiervan het

voornaamste doelwit.

Het UNHCR sluit Kabul uit als veilig om mensen er terug te sturen zonder gevaar voor hun leven en het

gevaar onderworpen te worden aan onmenselijke en vernederende behandelingen. Hoofdreden hiervoor

is dat de provincie Kabul het grootste aantal burgerslachtoffers kent, voornamelijk door de willekeurige

aanvallen in de stad Kabul. Hierdoor lopen burgers die deelnemen aan het openbaar leven dagelijks

gevaar. Daarnaast is ook de socio-economische situatie van de stad onhoudbaar geworden door de

exponentiële bevolkingsgroei van de laatste jaren.

In de richtlijnen wordt zeer uitgebreid ingegaan op specifiek kwetsbare profielen. Bepaalde personen of

groepen hebben immers, afhankelijk van hun persoonlijke situatie, nood aan internationale bescherming

en lopen een verhoogd risico op vervolging gezien de huidige context in Afghanistan. De categorieën zijn

dezelfde als degenen die vermeld werden in de richtlijnen van 2016:

- personen geassocieerd met of die (vermeend) de regering of de internationale gemeenschap, waaronder

de internationale missie, in Afghanistan ondersteunen journalisten en andere mediaprofessionals

- mannen op een leeftijd dat ze ingezet kunnen worden in de strijd ('of fighting age'), en kinderen in de

context van gedwongen rekrutering als minderjarige

- religieuze minderheden en personen van wie wordt aangenomen dat zij de shariawet overtreden

- personen van wie wordt aangenomen dat ze volgens de interpretatie van de anti-regeringsgroeperingen

de normen en islamitische principes overtreden

- vrouwen met bepaalde profielen of onder specifieke omstandigheden, zoals vrouwen die het risico lopen

slachtoffer te worden van schadelijke traditionele praktijken, of vrouwen die ervan beschuldigd worden de

morele normen te overtreden

- vrouwen en mannen van wie aangenomen wordt dat zij de sociale normen overtreden

- personen met een handicap, waaronder met name mensen met verstandelijke handicaps

- personen die lijden aan psychische aandoeningen

- kinderen met bepaalde profielen onder specifieke omstandigheden, zoals kinderen die slachtoffer

werden van seksueel misbruik, of meisjes die in gebieden bezet door anti-overheidsgroepen naar school

gaan

- slachtoffers van mensensmokkel of mensen die dat gevaar lopen

- personen die omwille van hun seksuele geaardheid en/of genderidentiteit geviseerd worden

- etnische minderheden

- personen die betrokken zijn bij bloedwraak

- (familieleden van) zakenmensen en andere bemiddelde mensen

Verwerende partij kan dan ook bezwaarlijk volhouden dat zij op basis van het rapport dd. 30 augustus

2018 terug kan sturen naar Kabul zonder risico op onmenselijke en vernederende behandeling.

II.2.3 Ook Amnesty International hekelt in haar rapport van oktober 2017 het terugsturen van Afghaanse

vluchtelingen naar hun land van herkomst. (stuk 3)

Amnesty International stelt dat Afghanistan geen veilig land is en dat Europese landen moeten ermee

stoppen gevluchte Afghanen naar hun vaderland terug te sturen.
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Volgens Amnesty International riskeren ze na hun „deportatie" te worden vervolgd, gemarteld, ontvoerd

of zelfs gedood. Zij noemt het EU-beleid in het rapport „roekeloos" en een „onbeschaamde schending van

het internationaal recht."

Het wordt steeds onveiliger in Afghanistan, stelt Amnesty in het rapport "Forced Back to Danger".

De bijna 10.000 Afghanen die landen als Nederland, Zweden en Noorwegen hebben teruggestuurd lopen

allerlei gevaren. EU-agentschappen zijn hiervan op de hoogte, maar stellen dat nog eens meer dan 80.000

Afghanen kunnen worden uitgezet, aldus Amnesty.

Zo stelt het rapport ondermeer het volgende: p. 7 en 8 (eigen onderlijning)

"Afghanistan is currently gripped by a non-international armed conflict between what are known as

"AntiGovernment Elements" and Pro-Government Forces. Among the Anti-Government Elements are the

Taliban and the group calling itself the Islamic State, but more than 20 armed groups are operating inside

the country. UN expert reports and other sources provide evidence that the conflict in Afghanistan and the

impact on civilians have gotten worse in the last two years. The United Nations Assistance Mission in

Afghanistan (UNAMA) reported that 2016 was the deadliest year on record for civilians in Afghanistan,

with 11,418 people killed or injured. The UN body stated:

"In 2016, conflict-related insecurity and violence inflicted severe harm on civilians, especially women and

children. The intensification of armed clashes between Pro-Government Forces and Anti-Government

Elements over territorial gains and losses resulted in record levels of civilian harm, including the highest

number of child casualties and levels of internal displacement documented since 2009."

The deterioration in the security situation witnessed in 2016 has persisted into 2017. The UN recorded

more than 16,290 security-related incidents in the first eight months of 2017 alone. In June 2017, the UN

Secretary-General characterized the situation in Afghanistan as "intensively volatile" and the European

Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO) stated that the situation had "reverted to an

increasingly acute humanitarian crisis."

Between 1 January and 30 June 2017, UNAMA documented 5,243 civilian casualties (1,662 deaths and

3,581 injured). The majority of these deaths and injuries resulted from the use of Improvised Explosive

Devices by Anti-Government Elements in civilian-populated areas - particularly suicide bombs and

pressureplate devices. UNAMA has stated that in the first half of 2017, it documented more civilian deaths

and injuries from suicide and complex attacks than in any previous six month period since the UN agency

began systematic documentation of civilian casualties in 2009.

In terms of civilian casualties, Kabul is the most dangerous province in Afghanistan. However, a review of

the 10 provinces with the highest numbers of civilian casualties in 2016 shows that conflict took place

countrywide, with provinces in the North, South, East, West and central areas all affected. The conflict is

volatile and involves multiple groups that are constantly seeking to gain or regain territory, and whose

actions can be unpredictable. Statements by UNAMA and the UN Secretary-General, as well as US

government authorities, international NGOs and parts of the Afghan government all underscore the extent

to which people are at risk across the country.

Beyond the threat of serious harm to all Afghans as a result of the ongoing conflict, many people in the

country are also at particular risk of persecution - defined in European Union (EU) and international law

as "severe violations of basic human rights" on the basis of a person's race, religion, nationality,

membership in a particular social group or political opinion. Persecution is not a localized threat.

This serious human rights violation takes place across the country, regardless of whether the area is under

the effective control of ProGovernment Forces or Anti-Government Elements. In areas under the control

of the government, State agents routinely perpetrate human rights violations. Pro-government armed

groups are responsible for abuses such as deliberate killings, assault, extortion and intimidation. In regions

in which Anti-Government Elements are in control, human rights violations are widespread. These include

extrajudicial executions, torture and ill-treatment, as well as denials of the rights to free movement,

freedom of expression, political participation, access to education and the right to health care. Moreover,

both sides of the conflict perpetrate human rights violations in areas outside their respective control."

Er vallen aldus duizenden doden en gewonden en de situatie is er enorm op achteruit gegaan.

Verzoekende partij zou met andere woorden gedropt worden in een 'warzone' en moet zich maar zien te

beredderen, omdat verwerende partij deze provincie veilig genoeg vindt voor verzoekende partij om zich

te vestigen, terwijl recente raporten juist het tegenover bewijzen! Dit is niet ernstig.

Niet alleen wordt Afghanistan geteisterd door terroristisch geweld, er heerst er ook een humanitaire crisis:

(eigen onderlijning)

"Furthermore, Afghanistan is the site of an acute humanitarian crisis. The UN Office for the Coordination

of Humanitarian Affairs (OCHA) estimated that 9.3 million people will require humanitarian assistance in

2017. Over 9 million Afghans have limited or no access to essential health services. The country's infant

and maternal mortality rates are among the worst in the world, at 73/1,000 live births and 327/100,000

respectively. Food security is deteriorating, with 1.6 million people severely food insecure across the

country."
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II.2.4. Het is voor verzoekende partij onmogelijk om terug te keren naar haar land van herkomst en er een

menswaardig leven te leiden, zonder vrees voor haar leven en voor onmenselijke en vernederende

behandeling. Verzoekende partij is er zeker van dat zij ten prooi zal vallen van het Taliban of slachtoffer

zal worden van willekeurig geweld: p. 10 Amnesty International rapport

"Afghanistan is deeply unsafe, and has become more so in recent years. Yet European countries are

returning people to Afghanistan in increasingly large numbers, even as the violence in the country

escalates. At present, given the grave security and human rights situation across the country, all returns

to Afghanistan constitute refoulement For the principle of non-refoulement to be breached, it is not

necessary for serious harm to ensue: the human rights violation takes place when someone is returned

to a real risk of such harm. European governments have remained wilfully blind to the dangers to which

returnees are exposed, and - together with the EU - are putting Afghanistan under tremendous pressure

to accept large numbers of returnees. Prioritizing deportations, heedless of the evidence, is reckless and

illegal."

De actuele situatie in heel Afghanistan is erg onveilig, het terugsturen van Afghanen - waar ook in

Afghanistan, houdt een schending in van het non-refoulement beginsel.

De cijfers van de doden en gewonden in 2017 liegen er niet om: p. 19-20 Amnesty International rapport:

(eigen onderlijning)

The deterioration in the security situation witnessed in 2016 has persisted into 2017. In June 2017, the

UN Secretary-General characterized the situation in Afghanistan as "intensively volatile" and the European

Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO) stated that the situation had "reverted to an

increasingly acute humanitarian crisis."

The UN recorded more than 16,290 security-related incidents in the first eight months of 2017. In his

September 2017 report to the Security Council, the UN Secretary-General stated:

"The continuing high numbers are attributed mainly to armed clashes, which represent 64 per cent of the

total security incidents and have increased by 5 per cent since 2016. The record level of armed clashes

seen during 2017 reinforced the shift in the conflict evident since earlier in the year, away from asymmetric

attacks towards a more traditional conflict pattern characterized by often prolonged armed clashes

between government and anti-government forces. "

Between 1 January and 30 June 2017, UNAMA documented 5,243 civilian casualties (1,662 deaths and

3,581 people injured).

Some of the key trends noted by UNAMA in the first six months of 2017 include:

• In the first half of 2017, the UN agency recorded more civilian deaths and injuries from suicide and

complex attacks than in any previous six month period since the mission began systematic documentation

of civilian casualties in 2009.

• The majority of these casualties resulted from Anti-Government Elements using Improvised Explosive

Device tactics in civilian-populated areas - particularly suicide bombs and pressure-plate devices.

• 19% of all civilian casualties occurred in Kabul city.

• Civilian casualties increased in 15 of Afghanistan's 34 provinces, mainly due to increased attacks by

Anti-Government Elements.

UNAMA also stated that "of extreme concern" was the fact that "suicide and complex attacks caused 1,151

civilian casualties (259 deaths and 892 injured), a 15% increase compared to the first six months of 2016.

"40 The UNAMA report went on to state that: "Of the 1,048 civilian casualties (219 deaths and 829 injured)

documented in Kabul province, 94 per cent resulted from suicide and complex attacks carried out by Anti-

Government Elements in Kabul city."

(...)

p. 21

"As the above list of provinces indicates, no part of Afghanistan is safe. Casualties have been documented

from North to South and East to West Moreover, the conflict is volatile and involves multiple groups that

are constantly seeking to gain or regain territory, and whose actions can be unpredictable. A number of

UN agencies and NGOs have underscored the wide-ranging nature of the conflict "

Geen enkel deel van Afghanistan is dan ook veilig genoeg te noemen om asielzoekers terug te sturen

zonder gevaar voor blootstelling aan foltering en onmenselijke en vernederende behandeling.

II.2.5. Bovendien mag het bijzonder kwetsbare profiel van verzoekende partij niet uit het oog worden

verloren. Verzoekende partij is na al die jaren in Europa verwesterd en loopt het gevaar op vervolging: p.

24 Amnesty International rapport

"Beyond the threat of serious harm to all Afghans as a result of the ongoing conflict, many people in the

country are also at particular risk of persecution - defined in European Union (EU) and international law

as "severe violations of basic human rights"62 on the basis of a person's race, religion, nationality,

membership in a particular social group or political opinion.
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According to UNHCR's guidelines on assessing Afghans' international protection claims, people with

certain profiles require a particularly careful examination of the possible risks to them:

- members of the Afghan security forces, particularly the Afghan National Police;

- civilians associated with (or perceived as supportive of) the international military forces, such as people

working as drivers, contractors or interpreters;

- individuals perceived as "Westernized," including people who have returned from Western countries -

some of whom have been tortured or killed by anti-government elements on the basis that they had

become "foreigners" or that they were spies for a Western country

- men of fighting age, as well as children in the context of underage and forced recruitment

- women and girls with certain profiles or in certain circumstances – for instance, those at risk of sexual

and gender-based violence or harmful traditional practices, and women perceived as contravening social

norms;

- members of religious minorities, who reportedly avoid stating their beliefs publicly or gathering openly to

worship, out of fear of discrimination, ill-treatment, arbitrary detention, or death;

- converts from Islam, as conversion from Islam is deemed apostasy in Afghanistan, which under the

Afghan courts' interpretation of Islamic law is punishable by death;

- individuals of diverse sexual orientations and/or gender identifies, as consensual same-sex relations are

criminalized, with gay men and boys (and those perceived to be gay) suffering discrimination and violence,

including at the hands of the Afghan authorities, Anti-Government Elements, and their community or family

members;

- ethnic minorities including Hazaras; and

- people involved in blood feuds, that is: members of a family killing members of another family in retaliatory

acts of vengeance.

Persecution is not a localized threat. This serious human rights violation takes place across the country,

regardless of whether the area is under the effective control of Pro-Government Forces or Anti-

Government Elements. In areas under the control of the government, State agents routinely perpetrate

human rights violations. "

De mensenrechten worden in heel Afghanistan meer en meer geschonden.

Ook verwerende partij kan niet anders dan toe te geven dat er zich met regelmaat terreuraanslagen

voordoen in Afghanistan, maar probeert dit te relativeren door te stellen dat het niet om een "open combat"

zou gaan, en baseert zich op achterhaalde informatie.

Verzoekende partij loopt er dagelijks een reëel gevaar onderworpen te worden aan onmenselijke en

vernederende behandeling.

II.2.6. Een dergelijke manier van redeneren en desgevallend gebrekkig onderzoeken schendt dan ook op

een kennelijke wijze de algemene beginselen van behoorlijk bestuur als het redelijkheidbeginsel en het

zorgvuldigheidsbeginsel.

Tevens schendt de verwerende partij de materiële motiveringplicht. De materiële motiveringsplicht gebiedt

dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door motieven die in rechte en in feite aanvaardbaar zijn en

blijken hetzij uit de beslissing zelf, hetzij uit het administratief dossier. De motieven moeten bijgevolg

minstens kenbaar, feitelijk juist en draagkrachtig zijn.”

2.1.2. Ter ondersteuning van het beroep voegt verzoeker de volgende stukken toe aan het verzoekschrift:

- het rapport “Forced back to danger: asylum-seekers returned from Europe to Afghanistan” van Amnesty

International van 2017 (stuk 3);

- de UNHCR “Eligibility Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from

Afghanistan” van 30 augustus 2018 (stuk 4).

2.1.3. In een aanvullende nota van 13 mei 2019 legt verzoeker volgende stukken neer:

- resultaatkaarten van het “Basis onderwijs voor Afghaanse vluchteling” met beëdigde vertaling (stuk 1);

- persoonlijkheidsobservaties met beëdigde vertaling (stuk 2);

- een “Certificaat van prestatie” van het “Gemeenschapsgericht Lager Onderwijs” met beëdigde vertaling

(stuk 3);

- een certificaat van het “Basis onderwijs voor Afghaanse vluchteling” met beëdigde vertaling (stuk 4).

2.1.4. In een aanvullende nota van 8 juli 2019 brengt de commissaris-generaal de volgende documenten

ter kennis:
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- UNHCR “Eligibility Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from

Afghanistan” van 30 augustus 2018;

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

- COI Focus “Afghanistan Security Situation in Kabul City” van Cedoca van 15 mei 2019;

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

- EASO-rapport “Afghanistan Security Situation” van juni 2019;

- EASO-rapport “Country Guidance Afghanistan” van juni 2019.

2.1.5. Ter zitting legt verzoeker met een aanvullende nota een kopie neer van zijn Pakistaanse “Proof of

Registration”-kaart, waarvan hij de originele op zitting heeft getoond.

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

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

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

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

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

redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen. Door de devolutieve kracht van het

beroep is de hele zaak op de Raad overgegaan met al de feitelijke en juridische vragen die daarmee

samenhangen. Aan de hand van alle elementen van het dossier, herneemt hij de zaak volledig ongeacht

het motief waarop de commissaris-generaal de bestreden beslissing heeft gesteund.

2.3. Verzoeker slaagt er niet in zijn relaas aannemelijk te maken. Verzoeker heeft de verplichting om zijn

volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn verzoek om internationale

bescherming en het is aan hem om de nodige feiten en alle relevante elementen aan te brengen zodat de

instanties belast met het onderzoek naar zijn verzoek om internationale bescherming kunnen beslissen

over dit verzoek. De medewerkingsplicht vereist dus van verzoeker dat hij zo gedetailleerd en correct

mogelijk informatie geeft over alle facetten van zijn identiteit, leefwereld en asielrelaas. Van verzoeker

worden correcte en coherente verklaringen verwacht en waar mogelijk ook documenten over zijn identiteit

en nationaliteit, leeftijd, achtergrond, ook die van relevante familieleden, plaats(en) van eerder verblijf en

de afgelegde reisroute.

De bestreden beslissing motiveerde echter terecht dat geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers

verklaringen over (i) zijn leeftijd, (ii) zijn scholingsgraad, (iii) zijn verblijfplaatsen voor zijn komst naar België

en (iv) zijn asielrelaas.

De argumentatie in het verzoekschrift is niet langer relevant voor de beoordeling van verzoekers nood

aan internationale bescherming. De Raad stelt immers vast dat verzoeker heeft getracht de Belgische

autoriteiten intentioneel te misleiden en vervolgens, ter terechtzitting, volledig afwijkende verklaringen

aflegt aangaande de relevante elementen van zijn verzoek om internationale bescherming.

Verzoeker legde met een aanvullende nota ter terechtzitting immers een kopie neer van zijn “Proof of

registration-card” in Pakistan, waaruit blijkt dat hij op 1 januari 1991 geboren werd en afkomstig is uit het

district Khaki Jabbar in de provincie Kabul in Afghanistan. Verzoeker verklaarde ter terechtzitting dat hij

nooit in Afghanistan heeft verbleven. Verzoeker legde via een aanvullende nota tevens schoolattesten

neer ter staving van zijn langdurig verblijf in Pakistan.

De Raad merkt dan ook op dat geen geloof kan worden gehecht aan de door verzoeker in het kader van

zijn verzoek om internationale bescherming verklaarde geboortedatum. Verzoeker verklaarde bij het

indienen van zijn verzoek om internationale bescherming immers dat hij geboren werd in 1999 en aldus

als niet-begeleide minderjarige vreemdeling naar België was gekomen (DVZ-verklaring, stuk 16, p. 4). De

beslissing van de Dienst Voogdij van de FOD Justitie van 7 april 2016 toonde echter aan dat het

uitgesloten was dat verzoeker minderjarig zou zijn, gezien uit het leeftijdsonderzoek bleek dat verzoeker

ouder is dan achttien jaar, waarbij 20,3 jaar met een standaarddeviatie van een tweetal jaar een goede

schatting was. Uit de door verzoeker neergelegde vluchtelingenkaart blijkt dan weer dat verzoeker

geboren zou zijn in 1991, waardoor hij minstens vijfentwintig jaar oud zou geweest zijn bij het indienen

van zijn verzoek om internationale bescherming. De vaststelling dat verzoeker zich in het kader van zijn

procedure tot het bekomen van internationale bescherming tot acht jaar jonger voordeed dan hij in

werkelijkheid is, toont aan dat verzoeker de Belgische asielinstanties bewust tracht te misleiden.
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De vaststellingen in de bestreden beslissing dat geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers

analfabetisme wordt bovendien verder bevestigd door de door verzoeker neergelegde schoolattesten uit

Pakistan, waaruit kan blijken dat hij verschillende jaren scholing heeft gevolgd in Pakistan.

Aldus stelt de Raad vast dat geen enkel geloof kan worden gehecht aan verzoekers verklaringen dat hij

analfabeet zou zijn (DVZ-verklaring, stuk 16, p. 4), hetgeen er andermaal op wijst dat verzoeker de

Belgische instanties bewust trachtte te misleiden met betrekking tot zijn profiel.

De bestreden beslissing oordeelde bovendien terecht dat geen geloof kan worden gehecht aan de door

verzoeker voorgehouden regio van herkomst en plaatsen van verblijf in Afghanistan, gezien uit de

verklaringen ter terechtzitting en de door hem bijgebrachte documenten blijkt dat verzoeker in Pakistan

werd geboren en nooit in Afghanistan heeft verbleven. De Raad kan dan ook geen geloof hechten aan de

door verzoeker voorgehouden plaatsen van verblijf in Afghanistan. De Raad merkt bovendien op dat de

door verzoeker neergelegde documenten tevens afbreuk doen aan zijn verklaringen dat zijn familieleden

afkomstig zouden zijn uit het dorp Maminkhel, gelegen in het district Hesarak in de provincie Nangarhar

(Notities van het persoonlijk onderhoud, stuk 5, p. 2-4), gezien de neergelegde Pakistaanse “Proof of

Registration” kaart vermeldt dat verzoeker afkomstig is uit het district Khaki Jabbar in de provincie Kabul

in Afghanistan. Verzoeker slaagt er aldus niet in om enige band met het dorp Maminkhel, in het district

Hesarak in de provincie Nangarhar aannemelijk te maken.

Verzoeker brengt dan ook een asielrelaas dat niet het zijne is. Gezien uit het voorgaande blijkt dat geen

geloof kan worden gehecht aan het door verzoeker voorgehouden verblijf in Afghanistan, kan evenmin

geloof worden gehecht aan de door verzoeker aangehaalde vervolgingsfeiten die zich in Afghanistan

zouden hebben voorgedaan.

Verzoeker maakt evenmin aannemelijk dat hij voor het overige een gegronde vrees voor vervolging heeft

in Afghanistan. Immers, indien verzoeker daadwerkelijk meent dat hij een nood heeft aan internationale

bescherming, kan redelijkerwijze worden verwacht dat verzoeker de Belgische instanties van meet af aan

in vertrouwen neemt door een waarheidsgetrouw relaas uiteen te zetten en de instanties correct informeert

over zijn identiteit, plaatsen van eerder verblijf en de problemen die tot zijn vlucht hebben geleid. Het

manifest misleidende karakter van verzoekers verklaringen bij aanvang van de procedure, tijdens zijn

persoonlijk onderhoud en in zijn verzoekschrift doet dan ook afbreuk aan de geloofwaardigheid van

verzoekers nood aan internationale bescherming. Zijn verwijzing ter terechtzitting naar slechte

raadgevingen van vrienden kunnen zijn gebrek aan medewerking en het nalaten de waarheid te vertellen

immers niet verschonen, nu verzoeker zelf verantwoordelijk is voor de verklaringen die hij zelf aflegt en

hij tevens van bij aanvang van de procedure uitdrukkelijk en herhaaldelijk werd gewezen op het belang

de waarheid te spreken. Er kan slechts worden vastgesteld dat verzoeker verkoos deze raadgevingen

van de instanties belast met het onderzoek naar zijn verzoek om internationale bescherming niet te

volgen. Verzoekers voorgaande toegegeven leugenachtige en verzonnen verklaringen doen dan ook

vermoeden dat verzoeker zelf meent dat zijn werkelijke profiel, herkomst en redenen voor zijn komst naar

België geen internationale bescherming rechtvaardigen.

In zoverre verzoeker aanvoert dat hij een bijzonder kwetsbaar profiel heeft omdat hij na al die jaren in

Europa verwesterd is, dient er vooreerst op gewezen dat verzoeker dienaangaande niet verder komt dan

te verwijzen naar louter algemene informatie van Amnesty International (verzoekschrift, stuk 3) die geen

betrekking heeft op zijn persoon, terwijl hij de door hem aangevoerde vrees voor vervolging in concreto

aannemelijk dient te maken. Verzoeker toont niet aan dat hij omwille van zijn langdurig verblijf in Europa,

noch door zijn langdurig verblijf in Pakistan, dermate zou zijn verwesterd dat hij zich niet meer zou willen

of kunnen schikken naar de in Afghanistan vigerende wetten, regels en gebruiken. Het betreft immers een

blote bewering die op geen enkele wijze in concreto wordt uitgewerkt of gestaafd.

Wat de overige door verzoeker neergelegde documenten betreft, wees de bestreden beslissing terecht

op objectieve informatie (Landeninformatie, stuk 6, nr. 1), met name de “COI Focus, Afghanistan.

Corruptie en documentenfraude” van Cedoca van 21 november 2017, waaruit blijkt dat er in Afghanistan

op grote schaal gefraudeerd wordt met documenten en nagenoeg alle documenten vervalst worden of via

corruptie, zowel in Afghanistan als daarbuiten, kunnen worden aangekocht. Gelet op verzoekers

toegegeven leugenachtige verklaringen met betrekking tot zijn verblijf in Afghanistan, kan geen

bewijswaarde worden toegekend aan de door verzoeker neergelegde documenten ter bevestiging van

zijn verblijf en problemen in Afghanistan. Verzoekers poging om de instanties belast met het onderzoek

naar zijn verzoek om internationale bescherming bewust te misleiden met niet-authentieke documenten

ondergraaft verder zijn algehele geloofwaardigheid. Het door verzoeker neergelegde attest van verlies

van documenten kan geen ander licht werpen op bovenstaande beoordeling.
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De door verzoeker neergelegde landeninformatie van Amnesty International kan niet dienstig in rekening

worden gebracht, nu verzoeker in gebreke blijft zijn persoonlijke problemen aannemelijk te maken en deze

aldus aan de algemene informatie te verbinden.

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

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

2.4. In zoverre verzoeker zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op zijn

asielmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen. Hij toont niet aan dat

hij in aanmerking komt voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus op basis van artikel

48/4, § 2, a) en b), van de Vreemdelingenwet.

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

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

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

2018.

De Raad stelt vast dat dit gewapend conflict zich niet over het hele land uitspreidt maar zich afspeelt in

bepaalde gebieden. Bij de beoordeling van de nood aan bescherming van een burger dient de focus aldus

te worden gericht op de regio waar de verzoeker leeft (of de regio van bestemming) en op de beoordeling

of deze persoon in deze regio of op de route daarheen een risico loopt in de zin van artikel 48/4, § 2, c).

Voor de aanvrager van de subsidiaire beschermingsstatus kan, met betrekking tot de vraag of hij bij

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

loopt, een verwijzing naar zijn relaas niet volstaan. Hij moet enig verband met zijn persoon aannemelijk

maken, ook al is daartoe geen bewijs van individuele bedreiging vereist.

De Raad merkt op dat van verzoeker redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij zich, als alleenstaande

gezonde jonge man, die Pashtou spreekt en noties van het Dari heeft, bij een terugkeer naar Afghanistan

vestigt in het district Khaki Jabbar in de provincie Kabul in Afghanistan. De door hem neergelegde

Pakistaanse “Proof of registration”-kaart vermeldt immers dat hij afkomstig is uit dit district, zodat

redelijkerwijze kan worden aangenomen dat dit de regio van herkomst van zijn familie betreft. Verzoeker

verklaarde bij aanvang van de procedure bovendien dat zijn oom en zijn nicht, die tevens zijn verloofde

is, woonachtig zijn in dit district (DVZ-verklaring, stuk 16, p. 6). Tijdens het persoonlijk onderhoud

verklaarde verzoeker dan weer dat zij in het dorp Maminkhel, in het district Hesarak in de provincie

Nangarhar wonen (Notities van het persoonlijk onderhoud, stuk 5, p. 3-4), doch de Raad is van oordeel

dat deze verklaringen ongeloofwaardig zijn, gelet op voorgaande vaststelling dat uit zijn Pakistaanse

“Proof of registration”-kaart blijkt dat zijn familie afkomstig is uit het district Khaki Jabbar in de provincie

Kabul in Afghanistan. Dergelijke vaststellingen doen ernstig vermoeden dat verzoekers familieleden

afkomstig zijn uit en nog steeds woonachtig zijn het district Khaki Jabbar in de provincie Kabul in

Afghanistan. Van verzoeker kan dan ook redelijkerwijze worden verwacht dat hij zich in de provincie Kabul

in Afghanistan kan vestigen.

Inzake de analyse van de veiligheidssituatie in de provincie Kabul werd in de bestreden beslissing terecht

gesteld als volgt:

“Wat betreft de provincie Kaboel moet worden gesteld dat uit een grondige analyse van de

veiligheidssituatie (zie EASO Country of Origin Information Report : Afghanistan Security Situation

december 2017 en EASO Country of Origin Information Report : Afghanistan Security Situation- Update

– mei 2018) blijkt dat het grootste aandeel van het geweld en de kern van het conflict te situeren is in het

zuiden, zuidoosten en het oosten. De provincie Kaboel behoort tot het centrum van Afghanistan en wordt

in de EASO Guidance Note bestempeld als een provincie waarvan niet kan gesteld worden dat de mate

van willekeurig geweld er dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat

elke burger die terugkeert naar het betrokken gebied aldaar een reëel risico loopt op een ernstige

bedreiging van zijn leven of persoon.

Uit beschikbare informatie rapport blijkt dat de provincie Kaboel ruw geschat 4,4 miljoen inwoners heeft

en dat er in 2017 in de provincie 1831 burgerslachtoffers vielen. Het gros van deze slachtoffers, met name

1612 , vielen in deze periode in de hoofdstad Kaboel. Dit maakt dat er voor de gehele provincie Kaboel

(met uitzondering van de stad Kaboel) 219 burgerslachtoffers vielen. Aldus dient besloten te worden dat

de provincie Kaboel in zijn geheel erg laag scoort wat betreft het aantal veiligheidsincidenten in verhouding

met het aantal burgers.
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Het gros van de gewelddaden die er in de provincie plaatsvinden is bovendien doelgericht van aard. Het

geweld neemt hoofdzakelijk de vorm aan van gewapende confrontaties tussen de Afghaanse

veiligheidsdiensten en opstandelingen, en dit voornamelijk in de Uzbin vallei. Daarnaast vinden er in de

provincie, net zoals de hoofdstad Kaboel, aanslagen plaats tegen “high profile” doelwitten waarbij de

voornamelijk de aanwezige veiligheidsdiensten en overheidsfunctionarissen geviseerd worden.

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

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

voor burgers in de provincie of de stad Kaboel actueel geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te

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

het kader van een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers uit de provincie Kaboel aldus geen reëel

risico op ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet.”

Verzoekers betoog in het verzoekschrift is niet van die aard dat het afbreuk kan doen aan voorgaande

analyse. De door verzoeker neergelegde informatie van Amnesty International en de door hem geciteerde

informatie in zijn verzoekschrift is, voor zover dat zij betrekking heeft op de provincie Kabul, immers

dezelfde en ligt voor het overige in dezelfde lijn als deze waarop voormelde analyse van de

veiligheidssituatie in de provincie Kabul is gesteund. De Raad merkt op dat de informatie ter kennis

gebracht door de commissaris-generaal in zijn aanvullende nota deze analyse genoegzaam bevestigt.

Hoewel dit de uitzonderlijke situatie betreft waarbij collectieve elementen een belangrijke rol spelen, moet

niettemin het verzoek om internationale bescherming ook systematisch individueel worden onderzocht en

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

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

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

omstandigheden, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen dienaangaande.

Verzoeker brengt verder geen enkel concreet element aan.

Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar de provincie Kabul in Afghanistan, een reëel risico zou lopen

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

2.5. Verzoeker vraagt in fine van het verzoekschrift de bestreden beslissing te vernietigen. Uit wat

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

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

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

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

commissaris-generaal.
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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 zes september tweeduizend negentien door:

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

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT S. VAN CAMP


