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nr. 226 100 van 13 september 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat N. AHMADZADAH

Vlaanderenstraat 4

2000 ANTWERPEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 27 februari 2019

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

staatlozen van 31 januari 2019.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 4 juli 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 augustus 2019.

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

Gehoord de opmerkingen van verzoekster en haar advocaat N. AHMADZADAH en van attaché

C. CORNELIS, die verschijnt voor verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

Verzoekster, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, komt volgens haar verklaringen op

1 november 2015 als niet-begeleide minderjarige België binnen zonder enig identiteitsdocument en

verzoekt op 6 november 2015 om internationale bescherming.

Op 7 december 2017 beslist de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna:

de commissaris-generaal) tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus. Bij arrest nr. 207 205 van 25 juli 2018 wordt deze beslissing door de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) vernietigd.
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Op 31 januari 2019 beslist de commissaris-generaal opnieuw tot weigering van de vluchtelingenstatus

en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Dit is de thans bestreden beslissing, die op

dezelfde dag aan verzoekster aangetekend wordt verzonden.

Deze beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

In het kader van uw verzoek om internationale bescherming werd u door het Commissariaat-generaal

voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) gehoord op 13 februari 2017 van 16.00 uur tot 17.30

uur, op 25 september 2017 van 14.04 uur tot 17.00 uur en op 19 november 2018 van 9.10 uur tot 12.39

uur. U werd telkens bijgestaan door een tolk die het Dari machtig is. Uw advocaat, meester Koen Velle,

was aanwezig tijdens uw persoonlijk onderhoud van 25 september 2017 van 14.04 uur tot 16.18 uur. Uw

advocaat, Guilaine Matabaro Mujijima loco Naweed Ahmadzadah, en uw vertrouwenspersoon,

D. V. O. (…), waren aanwezig tijdens uw persoonlijk onderhoud van 19 november 2018.

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

district Paghman in de provincie Kabul. U bent Tadjik van etnische origine. U verklaart op zestienjarige

leeftijd vertrokken te zijn uit Afghanistan en tot de tiende graad naar school gegaan te zijn. U woonde in

Afghanistan samen met uw ouders, uw broers en uw zussen.

Toen u schoolliep in de tiende graad, ontving uw vader drie berichten op zijn GSM, waarin geschreven

stond dat zijn dochter veel buitenging en moest stoppen met haar studies. U gaf geen gevolg aan deze

berichten, ondanks het feit dat ook uw broers u aanspoorden om te stoppen met school. Na deze drie

berichten ontving uw familie in de maand mizan van de Afghaanse kalender (AK), september/oktober

Gregoriaanse kalender (GK), een anonieme brief. In deze brief werd er gedreigd dat ze u zouden

meenemen. Sinds deze brief ging u niet meer buiten en bleef u gedurende twee tot drie maanden thuis.

Op dat moment bleek dat uw zus S. (...) en haar echtgenoot ook problemen kenden, en dat ze hadden

beslist het land uit te vluchten. Aangezien uw familie zag dat u echt wel naar school wou en u geen

meisje was om thuis te zitten, beslisten ze dat het voor u beter was om samen met uw zus en

schoonbroer te vertrekken.

U kwam na een reis van anderhalve maand aan in België op 1 november 2015, samen met uw zus

S. N. (...) en uw schoonbroer M. Z. N. (…), waarna u internationale bescherming verzocht op

6 november 2015. Bij terugkeer naar Afghanistan vreesde u dat u thuis zou opgesloten worden en dat u

misschien gedood zou worden.

U legde ter staving van uw asielmotieven uw Afghaans identiteitsdocument (taskara) neer, vergezeld

van een Engelse vertaling.

Op 7 december 2017 nam het CGVS een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. In zijn beroepschrift voerde uw advocaat onder meer

aan dat u een alleenstaande, ongehuwde soennitische vrouw bent daar uw ouders naar Afghaanse

normen hoogbejaard zijn en dat u daarnaast aan het verwesteren bent in België. In haar arrest van

25 juli 2018 vernietigde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) de beslissing van het CGVS.

De RvV oordeelde dat de elementen aangevoerd in het verzoekschrift en gestaafd aan de hand van de

stukken die ter terechtzitting neergelegd werden, erop zouden kunnen wijzen dat aan de verzoekende

partij een politieke overtuiging zou kunnen toegeschreven worden die misschien problemen kan

veroorzaken in haar regio van herkomst in Afghanistan. De RvV steunde de vernietiging op het

ontbreken van een grondige onderzoek van deze asielmotieven en van volledige en pertinente

informatie omtrent de omgang met (vermeende) verwestering van vrouwen in meer rurale gebieden in

Afghanistan en een duidelijk beeld van de familie van de verzoekende partij in Afghanistan.

In een bijkomend persoonlijk onderhoud op 19 november 2018 haalt u aan dat u bij terugkeer naar

Afghanistan vreest ontvoerd of vermoord te worden door uw dorpelingen omwille van uw driejarig verblijf

in Europa. U vreest daarnaast gedwongen uitgehuwelijkt te worden alsook niet langer vrij te kunnen

bewegen, zelfstandig te zijn, laat naar huis te komen, naar school te gaan, te kunnen werken of zich te

kleden zoals u zich in België kleedt.

Ter staving van uw asielmotieven legt u bijkomend een brief van E. V. (…), sport- en

jeugdwelzijnswerker bij de stad en het OCMW van Lier, een brief van L. J. (…), leerlingbegeleider
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OKAN in het Atheneum Lier, een brief van K. Q. (…), NT2-leerkracht bij CVO TSM, uw loonbrieven van

Actief Interim van de periode juli-augustus 2018 en een visitekaartje van Actief Interim Lier neer.

B. Motivering

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

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

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

hoofde heeft kunnen vaststellen.

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

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

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

In het kader van uw verzoek om internationale bescherming werd een derde persoonlijk onderhoud

georganiseerd ten einde aan de vraag van de RvV voor een aanvullend onderzoek te voldoen. Op basis

van uw verklaringen gedurende uw drie persoonlijke onderhouden op het CGVS dient evenwel te

worden geconcludeerd dat u een persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de

Vluchtelingenconventie van Genève of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald

in de definitie van subsidiaire bescherming niet aannemelijk heeft gemaakt.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw beweerde leeftijd.

Overeenkomstig de beslissing die u werd betekend op datum van 18 maart 2016 door de dienst Voogdij

betreffende de medische test tot vaststelling van de leeftijd overeenkomstig de artikelen 3§2,2°, 6§2, 1° ;

7 en 8§1 van titel XIII, hoofdstuk 6 «Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen» van de

Programmawet van 24 december 2002 gewijzigd bij de Programmawetten van 22 december 2003 en

27 december 2004, tonen de resultaten van de medische test aan dat hoewel u zich op

6 november 2015 16,7 jaar oud verklaarde u op datum van 10 februari 2016 een leeftijd had van ouder

dan 18 jaar, waarbij 23,11 jaar met een standaarddeviatie van 2,07 een goede inschatting is. Daarom

kunt u niet worden beschouwd als minderjarige. Bijgevolg kan de Internationale Conventie voor de

rechten van het kind op u niet worden toegepast. Gezien het grote verschil tussen uw opgegeven en uw

werkelijke leeftijd dient er vastgesteld te worden dat u door uw poging om u zo’n zes jaar jonger uit te

geven dan u in werkelijkheid bent duidelijk heeft gepoogd de asielinstanties in hun beoordeling van uw

verzoek om internationale bescherming te misleiden. Of u 16 jaar dan wel 23 jaar oud bent bepaalt

immers in grote mate uw levensomstandigheden, die het kader vormen voor uw asielrelaas.

Geconfronteerd met het dit leeftijdsverschil blijft u echter bij uw vorige verklaringen (notities van het

persoonlijk onderhoud CGVS, d.d. 25.09.2017, p. 3).

U beweert dat uw profiel van schoolgaand meisje aan de basis ligt van uw problemen in Afghanistan. U

zegt dat u op de leeftijd van vijf tot zes jaar bent gestart naar school te gaan, en dat u op het moment

dat uw problemen zijn gestart les volgde in de tiende graad (CGVS 2, p. 4,7). Echter, aangezien u

duidelijk ouder bent dan de leeftijd die u zichzelf aanmeet, is het niet geloofwaardig dat u voor uw

vertrek uit Afghanistan een schoolgaand meisje was dat les volgde in de tiende graad, en kunnen

bijgevolg ook uw vervolgingsfeiten die gelinkt zijn aan uw profiel niet als geloofwaardig beschouwd

worden.

Los daarvan kunnen er ook vragen gesteld worden bij de reactie van uw familie en uzelf op deze

verschillende berichten en uw gebrek aan kennis van de bedreigingen die uw leven zouden veranderen.

Het is immers merkwaardig dat u deze berichten, die u persoonlijk aanbelangden, niet zelf heeft gelezen

(CGVS 2, p. 7-8), en u er bijgevolg ook niet in slaagt om de inhoud van deze bedreigingen te

reconstrueren. Indien u werkelijk verschillende keren persoonlijk bedreigd wordt, mag er verwacht

worden dat u toch ook de inhoud kent van deze verschillende bedreigingen. Bovendien heeft u zich ook

op geen enkel moment afgevraagd of deze berichten telkens van dezelfde persoon, en bijgevolg van

hetzelfde telefoonnummer kwamen of niet (CGVS 2, p. 9). Indien u effectief bedreigd zou geweest zijn

via sms berichten, dan zou het logisch zijn dat u toch onderzoek zou hebben verricht naar het nummer

waar deze berichten vandaan kwamen. Het feit dat u blijkbaar zelfs geen idee heeft of deze

verschillende bedreigingen van één en dezelfde nummer kwamen of van verschillende nummers,

aangezien u dit niet zou hebben nagevraagd (CGVS 2, p. 9), maken het bijgevolg weinig geloofwaardig

dat u effectief telefonisch bedreigd bent geweest.
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Daarenboven legt u ook tegenstrijdige verklaringen af over de bedreigingen die jullie ontvingen. Zo

vertelt u bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat u bedreigd werd door de taliban. De taliban zei

aan de telefoon aan uw vader “we gaan je dochter ontvoeren” zo liet u optekenen (vragenlijst CGVS,

d.d. 19.04.2016, punt 4 en 5). Hoewel u bij de DVZ de taliban ondubbelzinnig aanwees als vervolgende

partij vertelt u bij het CGVS dat u niet weet wie de berichten en de brief stuurde (CGVS 2 p. 11; CGVS 1

p. 5). Van de brief die u op het CGVS aanwijst als de reden voor het stopzetten van uw studies en als

uw directe vluchtaanleiding is bij de DVZ geen spoor terug te vinden (CGVS 2 p. 9, 10; vragenlijst CGVS

punt 5). Hoewel u bij de DVZ expliciet gevraagd werd alle feiten op te sommen die geleid hebben tot uw

vertrek uit Afghanistan laat u vreemd genoeg de doorslaggevende bedreiging achterwege.

Bovenstaande vaststellingen halen het geloof in uw asielrelaas verder onderuit.

Daarnaast vertelt u dat uw familie deze bedreigingen niet serieus nam en zelf bleef u naar school gaan

(CGVS 2, p. 7). Gevraagd waarom uw vader deze berichten niet serieus nam, blijkt u zich ook duidelijk

deze vraag niet gesteld te hebben (CGVS 2, p. 7-8), en ook uw moeder liet u duidelijk verder naar

school gaan, aangezien ze u steunde (CGVS 2, p. 9). Gevraagd welke maatregelen uw familie heeft

genomen om hun schoolgaande dochter in veiligheid te brengen, haalt u enkel de schouders op en

antwoordt u ‘niets’. Zelf beweert u dat u teleurgesteld was, maar dat u wel nog steeds af en toe naar

school te ging (CGVS 2, p. 9). Uw weinig doorleefde verklaringen over de reactie van uzelf en uw

familieleden op de verschillende bedreigingen, maken het bijgevolg weinig waarschijnlijk dat u effectief

meermaals bedreigd bent geweest omwille van het feit dat u als meisje schoolliep.

Bovendien kan er ook geen geloof worden gehecht aan de dreigbrief die uw familie heeft ontvangen.

Vooreerst is het opmerkelijk dat het op geen enkel moment in u is opgekomen dat deze dreigbrief toch

wel als een significant bewijsstuk had kunnen dienen ter ondersteuning van uw asielrelaas. Gevraagd

immers of u het CGVS deze brief zou kunnen bezorgen, blijkt u dit niet te kunnen aangezien uw vader

de brief niet heeft bijgehouden en u denkt dat hij de brief misschien zelfs heeft weggesmeten (CGVS 2,

p. 11). U heeft ook duidelijk geen enkele moeite gedaan om deze dreigbrief, het enige bewijsstuk dat u

had kunnen neerleggen ter ondersteuning van uw asielrelaas, in handen te krijgen. U geeft zelfs toe dat

u aan niemand de vraag gesteld heeft om deze brief op te sturen (CGVS 2, p. 11), aangezien u niet wist

dat u deze brief hier zou moeten tonen. Indien u echter werkelijk uw land bent ontvlucht omwille van

deze dreigbrief, dan kan ervan uitgegaan worden dat u alles in het werk zou stellen om deze dreigbrief

bij het CGVS neer te leggen in het kader van uw asielprocedure. Het feit dat u zelfs niet met zekerheid

kunt zeggen wat uw vader precies met deze brief heeft gedaan, maakt het bestaan van deze brief

weinig geloofwaardig. Tijdens uw eerste gehoor antwoordt u immers resoluut dat jullie de brief hadden

weggegooid (notities van het persoonlijk onderhoud CGVS, S. S. (…) 1, d.d. 13.02.2016, p. 6), terwijl u

tijdens het tweede gehoor minder zeker van uw stuk blijkt te zijn. U zegt immers dat uw vader

‘misschien’ de brief heeft weggesmeten en dat u ‘denkt’ dat ze de brief hebben weggegooid (CGVS 2,

p. 11). Voorts weet u te vertellen dat u deze brief in mizan AK, september/oktober GK, tijdens het vallen

van de bladeren, heeft ontvangen (CGVS 2, p. 10). Dit kadert echter niet binnen het groter geheel van

uw asielrelaas, waarin u beweert dat u na deze brief twee, drie tot vier maanden thuis bent gebleven

(CGVS 2, p. 12; CGVS 1, p. 6), en vervolgens Afghanistan heeft verlaten. U bent immers op één

november 2015 aangekomen in België en u beweert dat u een maand tot anderhalve maand onderweg

bent geweest (verklaring Dienst Vreemdelingenzaken, d.d. 19 april 2016, vraag 31). Ook verklaart u dat

u voor de ‘big Eid’, die in 2015 plaatsvond op 23 september, bent vertrokken uit Afghanistan (CGVS 2,

p. 16). Dit wil zeggen dat u deze brief eigenlijk in mei, juni of juli zou ontvangen hebben, en dus niet op

het moment dat de bladeren van de bomen vielen. Dat u geen aannemelijke verklaringen weet af te

leggen over het lot van de dreigbrief en het moment waarop u de brief ontving schaadt verder het geloof

dat er aan uw asielrelaas gehecht kan worden.

Evenmin kan u overtuigende verklaringen afleggen over uw lotgenoten in Afghanistan. Wanneer u

tijdens het gehoor de vraag wordt gesteld of u weet heeft van andere meisjes met gelijkaardige

problemen, blijkt u inderdaad wel enkele meisjes te kennen. U noemt hierbij uw vriendin F. (...) (CGVS

2, p. 5). Wanneer u echter gevraagd wordt iets meer te vertellen over de problemen van F. (...), moet u

afhaken. U weet niet specifiek wat er met haar is gebeurd, u weet enkel dat ze getrouwd is, maar meer

weet u niet over haar te vertellen. Ze heeft u niets gezegd over haar problemen, noch toen ze nog naar

school ging, noch erna (CGVS 2, p. 5). Bovendien beweert u aanvankelijk dat F. (...) met school gestopt

is vooraleer u bent gestopt, hoewel u kort erna weet te vertellen dat ze gestopt is drie, vier of vijf maand

na u en dat ze u gezegd had dat er mensen naar haar hand zijn komen vragen (CGVS 2, p. 5,6). Dit wil

bijgevolg zeggen dat ze u dit zou gezegd hebben op het moment dat u zelf reeds vertrokken was uit

Afghanistan. Meer nieuws over F. (...) heeft u duidelijk niet en ook heeft u geen weet van andere

meisjes in uw school die dezelfde problemen hebben gekend (CGVS 2, p. 6). Uw zeer oppervlakkige
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verklaringen over uw vriendinnen die gelijkaardige problemen hebben gekend als u, tonen aan dat u

enkele verhalen tracht te verwerken in uw zogenaamde leefwereld, maar u hier duidelijk niet in slaagt.

Indien u werkelijk een vriendin heeft gehad in Afghanistan met dergelijke, gelijkaardige problemen dan

u, kan er verwacht worden dat u hierover in detail weet te vertellen, hetgeen hier duidelijk niet aan de

orde is. Uw verklaringen over gelijkaardige problemen van uw klasgenoten, kunnen bijgevolg allerminst

als geloofwaardig worden beschouwd, waardoor ook uw algemene geloofwaardigheid verder

ondermijnd wordt.

Alles bij elkaar genomen bent u er niet in geslaagd uw vervolgingsfeiten geloofwaardig te maken.

Wat betreft uw verklaringen bij terugkeer naar Afghanistan een alleenstaande vrouw te zijn (notities van

het persoonlijk onderhoud CGVS, d.d. 19.11.2018, p. 3), dient opgemerkt te worden dat deze geenszins

weerhouden kunnen worden gezien uw beide ouders en uw vijf broers, waarvan vier volwassen zijn

(verklaring DVZ, d.d. 19.04.2016, vraag 17), allen in uw dorp Parachi, district Paghman, provincie Kabul

wonen (CGVS 3, p. 5). Geconfronteerd met deze vaststelling stelt u dat uw broers en zussen een

andere mentaliteit hebben (CGVS 3, p. 19), hetgeen echter geen ander licht werpt op bovenstaande

vaststelling. Bovendien omschrijft u uw relatie met uw broers toen u nog in Afghanistan woonde als

goed en normaal (CGVS 3, p. 3).

Wat betreft uw verklaringen bij terugkeer naar Afghanistan ontvoerd of vermoord te zullen worden door

uw dorpelingen omwille van uw driejarig verblijf in Europa dient opgemerkt te worden dat u deze vrees

niet in concreto aantoont en deze verklaringen louter hypothetisch zijn. U stelt dat men zal denken dat u

misbruik heeft gemaakt van de vrijheid die u geniet in Europa, dat men u er misschien van zou

verdenken gedronken te hebben of relaties, een affaire of een onwettige relatie met vreemde mannen te

hebben gehad (CGVS 3, p. 11). Gevraagd óf u ooit misbruik heeft gemaakt van uw situatie, stelt u enkel

gebruik te hebben gemaakt van uw mogelijkheden en bv. fietst en geen hoofddoek draagt. U verklaart

nooit gedronken te hebben, verliefd geweest te zijn of ongeoorloofde of onwettige relaties gehad te

hebben (CGVS 3, p. 12). U vreest ontvoerd of vermoord te zullen worden door ‘uw dorpelingen’. U

vreest echter niemand specifiek in het bijzonder (CGVS 3, p. 12). Gevraagd waarop u deze vrees

baseert en welke concrete aanwijzingen u heeft voor uw vrees, stelt u dat u zich baseert op de situatie

en mentaliteit van de mensen ginder, op het feit dat u drie jaar in België gewoond heeft en een jong

meisje bent en op het feit dat sommige meisjes in uw dorp gedwongen uitgehuwelijkt worden (CGVS 3,

p. 12-13). Dergelijke vage, algemene verklaringen volstaan niet om uw vrees gedood of ontvoerd te

zullen worden door dorpelingen omwille van uw driejarig verblijf in Europa in concreto aan te tonen. Het

verband tussen uw verklaring dat sommige meisjes in uw dorp gedwongen uitgehuwelijkt worden en uw

vrees vermoord of ontvoerd te zullen worden door uw dorpelingen bij terugkeer naar Afghanistan

omwille van uw driejarig verblijf in Europa is onduidelijk. Voorts is het bij uw weten nooit gebeurd in uw

dorp of regio dat een meisje of vrouw ontvoerd of gedood werd door dorpelingen omdat zij niet braaf

geweest was of omdat men ervan overtuigd was dat ze niet braaf geweest was (CGVS 3, p. 13).

Gevraagd hoe het komt dat u vreest gedood of ontvoerd te zullen worden door uw dorpelingen terwijl u

geen weet heeft van gelijkaardige gebeurtenissen, stelt u dat er nog nooit een meisje uit uw dorp drie

jaar in het buitenland gewoond heeft. Wanneer u erop gewezen wordt dat de vraagstelling meisjes en

vrouwen betreft die van slecht gedrag in het algemeen beschuldigd werden, herhaalt u dat zoiets niet

gebeurd is in uw regio (CGVS 3, p. 13). Uw verwijzing naar F. (...), een meisje dat in de stad Kabul, ver

van uw regio, vermoord werd op straat omdat ze er valselijk van beschuldigd werd een Koran verbrand

te hebben, is evenmin voldoende om uw persoonlijke vrees vermoord of ontvoerd te worden door uw

vluchtelingen naar aanleiding van uw verblijf in Europa aan te tonen. U haalt aan dat dorpelingen

zouden roddelen over u en uw ouders zouden vragen waar u bent, waarom u, een jong meisje, naar

Europa gestuurd bent, bij wie u woont en wat u in Europa doet (CGVS 3, p. 7). Uw moeder zou deze

dorpelingen dan antwoorden dat u hier bij uw zus verblijft. Verder weet u niet wat uw wat uw moeder

antwoordt wanneer dorpelingen haar vragen waarom u naar Europa gestuurd bent of wat zij meer

algemeen over uw bezigheden in Europa vertelt (CGVS 3, p. 7). Daar u samen met uw zus en haar

echtgenoot, die tevens uw neef langs vaderszijde is (CGVS 3, p. 18), in België woont (CGVS 3, p. 10),

kan bezwaarlijk geargumenteerd worden dat u ongesuperviseerd in België verblijft. Er dient tevens een

kanttekening geplaatst te worden bij uw verklaring dat niemand anders dan uw eigen familie, bv. ook uw

ooms niet, op de hoogte was dat u Afghanistan zou verlaten. U heeft immers samen met uw neef langs

vaderszijde Afghanistan verlaten. Het is weinig plausibel dat diens vader, uw oom langs vaderszijde,

niet geïnformeerd geweest zou zijn. Wat er ook van zij, uw ooms zijn nu wel op de hoogte van uw

verblijf in Europa. Gevraagd wat zij van uw verblijf in Europa vinden, antwoordt u dat zij net als de

dorpelingen vragen zich vragen stellen over waarom u naar Europa gestuurd bent en wat u in Europa

doet. Net als in het geval van de overige dorpelingen weet u niet wat uw ouders antwoorden op deze
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vragen en stelt u dat uw ouders hen waarschijnlijk zeggen dat u in Europa bent samen met uw zus

(CGVS 3, p. 7-8). Uit dergelijke, oppervlakkige verklaringen kan niet geconcludeerd worden dat u bij

terugkeer naar Afghanistan een persoonlijke vrees voor vervolging heeft of een risico op ernstige

schade loopt omwille van uw verblijf in Europa. Daar de houding van uw dorpelingen één van de

cruciale punten in uw vrees bij terugkeer vormt, zou verwacht kunnen worden dat u hierover beter

geïnformeerd zou zijn. Indien uw verblijf in Europa werkelijk tot een dergelijke ontsteltenis zou geleid

hebben bij uw dorpelingen dat u vreest door hen gedood of ontvoerd te worden zou daarnaast verwacht

kunnen worden dat deze ontsteltenis zich ondertussen gemanifesteerd zou hebben en verdere gevolgen

gehad zou hebben voor uw familie. Echter, naast de door u aangehaalde vragen die over u gesteld

zouden worden, haalt u geen andere feiten aan die voortvloeien uit uw verblijf in Europa. Overigens

haalt u naast het feit dat u moest stoppen met naar school te gaan, hetgeen ongeloofwaardig bevonden

werd, geen andere incidenten aan verbonden aan het feit dat u een meisje bent toen u in Afghanistan

woonde (CGVS 3, p. 15).

Overigens blijkt uit de vaststelling dat uw vader en uw oudste broer A. S. (…) de beslissing namen u

samen met uw zus en haar echtgenoot, tevens uw neef langs vaderszijde, naar Europa te sturen, en dat

niemand binnen uw gezin daartegen gekant was (CGVS 3, p. 7), dat u uit een eerder progressief milieu

komt. Tevens verklaart u dat uw moeder uw scholing in Afghanistan steunde (CGVS 2, p. 9) en dat uw

familie in Afghanistan op de hoogte is dat u in België naar school gaat en werkt. U verklaart dat uw

familie niet tegen uw scholing of tewerkstelling gekant is en dat uw moeder blij is dat u naar school gaat

in België en dat u het goed stelt. U verklaart uw andere activiteiten in België niet vermeld te hebben aan

uw moeder. U verklaart hiervoor geen specifieke reden te hebben en dat u hierover gewoon niet gepraat

heeft (CGVS 3, p. 10). Tot slot verklaart u ook dat uw familie u zou geloven dat u geen misbruik

gemaakt heeft van uw vrijheid in Europa (CGVS 3, p. 11).

Bovendien kan er niet aangenomen worden dat u in uw dorp Parachi een dermate conservatieve

gemeenschap zou aantreffen dat u louter op basis van uw verblijf buiten Afghanistan een

beschermingsnood zou hebben (CGVS 3, p. 11, 12). U beweert dat uw dorpelingen van mening zijn dat

een meisje moet trouwen, kinderen maken en thuisblijven. Van uw dorpelingen mogen meisjes en

vrouwen niet buiten komen, niet gaan studeren, werken of met vreemde mannen praten, zo zegt u

(CGVS 3, p.14). Vooreerst moet er echter gewezen worden op de bedrieglijkheid van uw verklaringen

over uw conservatieve dorpsgenoten die u dwongen uw schoolcarrière stop te zetten. Daarnaast blijkt

ook uit de informatie waarover het CGVS beschikt en die aan het administratief dossier werd

toegevoegd dat uw dorpsgenoten in Parachi niet de door u geschetste kleine restrictieve

plattelandsgemeenschap vormen. Zo wordt Parachi beschreven als een buitenwijk van de stad Kabul

met niet minder dan 5000 inwoners. Daarnaast valt het op dat er in Parachi een school gelegen is waar

niet alleen meisjes tot de twaalfde graad kunnen studeren maar waar ook twee derde van het personeel

uit vrouwen bestaat. De directrice van de school – eveneens een vrouw – gaf aan dat de culturele

obstakels die meisjes moeten overwinnen om naar school te gaan niet noemenswaardig zijn en dat de

schooluitval zeer beperkt is. In deze school werd eveneens een crèche opgericht om de leraressen en

de vrouwen van het dorp toe te laten een eigen carrière uit te bouwen. Dat uit objectieve informatie blijkt

dat in uw dorp meisjes tot hun achttien jaar zonder problemen school kunnen lopen en dat vrouwen er

een administratieve of onderwijzende functie kunnen opnemen strookt allerminst met uw voorstelling dat

een conservatief gedachtegoed uw dorpelingen in haar ban houdt. De door u geschetste gangbare

mentaliteit in uw dorp blijkt ook allerminst uit de informatie dat de dorpsouderen alle 3000

stemgerechtigden van Parachi motiveerden om hun stem uit te brengen bij de presidentsverkiezingen

van 2014. Dat ook de vrouwelijke inwoners van Parachi niet alleen aangemoedigd werden maar ook

effectief massaal hun stem uitbrachten wijst evenmin op een gemeenschap die ernaar streeft de

vrouwenrechten te beknotten. Dat uw voorstelling van de gangbare opvattingen over meisjes en

vrouwen van uw dorpsgenoten niet gevolgd kan worden haalt andermaal uw vrees om door uw verblijf in

België en uw al dan gepercipieerde verwestersing door uw dorpsgenoten vervolgd te worden.

Wat betreft uw vrees gedwongen uitgehuwelijkt te zullen worden bij terugkeer naar Afghanistan dient

eerst en vooral dient opgemerkt te worden dat het geloof in deze vrees in ernstige mate ondermijnd

wordt doordat u deze vrees niet eerder aanhaalde. U vermeldt de vrees gedwongen uitgehuwelijkt te

worden door uw ouders niet in uw antwoorden op de vragenlijst van het CGVS die u d.d. 19.04.2016

invulde bij de DVZ, noch tijdens uw eerste of tweede persoonlijk onderhoud op het CGVS. Evenmin

haalt uw advocaat deze vrees aan in het verzoekschrift dat hij indiende in het kader van uw beroep

tegen de beslissing van het CGVS. Vervolgens dient opgemerkt te worden dat u door u zo’n zes jaar

jonger voor te doen dan uw werkelijke leeftijd zoals hierboven aangehaald u het CGVS geen zicht biedt

op uw werkelijke levensomstandigheden en activiteiten sinds uw vijftiende tot minimum uw
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eenentwintigste. Bijgevolg verkeert door uw eigen toedoen het CGVS in het ongewisse over het kader

waarin uw vrees gedwongen uitgehuwelijkt te worden door uw ouders onderzocht moet worden. Verder

dient vastgesteld te worden dat uw verklaringen over uw vrees door uw ouders gedwongen

uitgehuwelijkt te worden weinig plausibel zijn. Zo verklaart u hier in België in de mogelijkheid te verkeren

te kiezen met wie u trouwt (CGVS 3, p. 9, 11, 14) terwijl u in Afghanistan gedwongen zou worden te

trouwen met een door uw ouders bepaalde huwelijkskandidaat zonder dat uw ouders rekening zouden

houden met uw voorkeur (CGVS 3, p. 17-18). Er kan niet begrepen worden waarom uw ouders

afhankelijk van uw geografische locatie, Afghanistan dan wel België, respectievelijk geen rekening

zouden houden met uw voorkeuren en u een partnerkeuze zouden opleggen dan wel zich niet zouden

bekommeren om uw partnerkeuze. U verklaart immers dat uw ouders momenteel geen

huwelijkskandidaat in gedachten hebben voor u, u nog nooit gevraagd hebben iemand te huwen en u

nooit gesproken hebben over enige toekomstplannen die ze voor u in gedachten hadden toen u drie jaar

geleden Afghanistan verliet (CGVS 3, p. 18). Gevraagd wat uw ouders ervan vinden dat u momenteel

niet verloofd of gehuwd bent, verklaart u dat jullie hierover niet gesproken hebben en dat u hen vertelt

dat u naar school gaat en u bezighoudt. Gevraagd hoe het komt dat u nog nooit gesproken heeft met uw

ouders over het feit dat u niet getrouwd of verloofd bent, antwoordt u dat u niet van plan bent om te

trouwen en zeker niet met iemand gekozen door uw familie (CGVS 3, p. 18). Dit is opmerkelijk daar net

omdat u hier een uitgesproken mening over verklaart te hebben men zou verwachten dat u deze

kenbaar zou hebben gemaakt aan uw ouders, temeer u verklaart dat uw zus S. (...) aanvankelijk niet

met haar huidige echtgenoot wilde trouwen en uw vader desondanks ingestemd zou hebben met het

huwelijksaanzoek van haar huidige echtgenoot en hij S. (...) gezegd zou hebben dat zij hier niet over te

beslissen had daar het aan de familie toekwam hierover te beslissen (CGVS 3, p. 16-17). Volgens uw

verklaringen waren S. (...) en Y. (...) 18 à 19 toen ze verloofd werden (CGVS 3, p. 18), een leeftijd die u

reeds enige tijd ruim gepasseerd bent - zonder dat uw ouders ooit hun intenties voor u duidelijk gemaakt

zouden hebben of u dit onderwerp aangekaart zou hebben. Voorts is het in het licht van uw vrees

gedwongen uitgehuwelijkt te zullen worden door uw ouders opmerkelijk dat u niet op de hoogte blijkt of

uw zus Y. (...), nochtans volgens uw verklaringen ongeveer even oud als uw zus S. (...) (verklaring DVZ,

vraag 17) en rond dezelfde leeftijd verloofd als uw zus S. (...) (CGVS 3, p. 18), al dan niet akkoord ging

met haar verloving (CGVS 3, p. 16). Evenmin weet u op welke manier uw zus M. (...), die d.d.

19.04.2016 25 jaar was (verklaring DVZ, vraag 17), en na uw tweede persoonlijk onderhoud op het

CGVS d.d. 25.09.2017, m.a.w. op haar 26e, verloofd is met een neef langs moederszijde noch wat

M. (...) ervan vindt (CGVS 3, p. 17). Uw zus S. (...), die momenteel 24 is, is evenmin verloofd of gehuwd.

U heeft geen idee hoe dat komt. Gevraagd of zij al aanzoeken gekregen heeft, antwoordt u dat dat niet

besproken is geweest. Evenmin weet u of zij überhaupt zou willen huwen (CGVS 3, p. 16). In het licht

van de door u aangehaalde vrees mag verwacht worden dat u gedetailleerdere verklaringen zou kunnen

afleggen over de situatie van uw zussen teneinde uw eigen situatie te kunnen inschatten.

Wat betreft uw verklaringen bij terugkeer naar Afghanistan niet langer vrij te kunnen bewegen,

zelfstandig te zijn, naar school te gaan of te kunnen werken (CGVS 3, p. 8, 11-12) dient opnieuw

gewezen te worden op de vaststelling dat u geen zicht biedt op uw levensloop tussen uw 15e en 21e

waardoor het CGVS door uw eigen toedoen deze verklaringen niet kan onderzoeken, en de vaststelling

dat u uit een progressief gezin komt dat besloot u naar Europa te sturen en niet tegen uw tewerkstelling

en scholing gekant is. Overigens verklaart u dat uw zussen zich met een hoofddoek buitenshuis kunnen

begeven (CGVS 3, p. 12). Geconfronteerd met de vaststelling dat er in Afghanistan meisjes zijn die naar

school gaan en vrouwen die werken, voornamelijk in onderwijs en de gezondheidszorg, een carrière die

u ambieert (CGVS 3, p. 4, 11), oppert u dat deze meisjes en vrouwen misschien de steun van hun

familie krijgen maar dat u deze niet zou kunnen hebben omdat dat omwille van de mentaliteit in uw dorp

niet mogelijk is (CGVS 3, p. 14). Uw verklaringen stroken niet met de informatie waarover het CGVS

beschikt, met name dat in verschillende scholen in het district Paghman en zelfs in uw eigen dorp

Parachi vrouwelijke leerkrachten werkzaam zijn en dat vrouwen uit uw district verpleegkunde studeren

en tewerkgesteld worden in het gezondheidscentrum van het districtscentrum.

Wat betreft uw verklaringen bij terugkeer naar Afghanistan niet langer laat naar huis te kunnen komen of

u zich te kunnen kleden zoals u zich in België kleedt (CGVS 3, p. 13), dient opgemerkt te worden dat

dergelijke elementen niet als fundamentele rechten kunnen worden aanzien waarvan een beknotting of

inperking tot onmenselijke behandeling zou leiden. Het feit dat u in Afghanistan niet dezelfde vrijheden

kunt genieten die u hier wel kent, volstaat niet om in uw hoofde een vrees voor vervolging of een reëel

risico op het lijden van ernstige schade te weerhouden. Deze beperkingen zijn immers gebaseerd op de

in Afghanistan heersende culturele normen en waarden en betreffen algemene in Afghanistan geldende

regels. Bepaalde aanpassingen aan heersende culturele normen en waarden zijn onoverkomelijk.

Bovendien kan u niet aangeven waarom u zich bij terugkeer niet zou schikken naar de voornaamste
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culturele normen in uw gemeenschap (CGVS 3, p.15). Zoals hierboven reeds aangegeven kan er geen

geloof worden gehecht dat er in uw dorp of gezin voor vrouwen niet de vrijheid zou bestaan om het huis

te verlaten. Daarnaast kan u slechts aangeven dat u zich zonder hoofddoek mooier en op uw gemak

voelt en dat u geen reden ziet om in België een hoofddoek te dragen. Gevraagd waarom u zich niet

opnieuw naar de vestimentaire normen in Afghanistan zou schikken werpt u slechts op dat u dat niet wilt

zonder er een reden voor te kunnen aanreiken (CGVS 3, p.15).

Wat betreft uw verklaringen dat een neef langs vaderszijde drie à vier maanden geleden vermoord is,

moet, los van de vaststelling dat u dit incident niet staaft, erop gewezen worden dat deze gebeurtenis op

zich geen vrees voor vervolging of risico op ernstige schade in uw hoofde aannemelijk maakt. U weet

niet waarom, waar of door wie uw neef gedood is (CGVS 3, p. 4-5). Zijn dood zegt dan ook niets over

het bestaan van een vrees voor vervolging of risico op ernstige schade in uw hoofde.

Gelet op de hierboven verzamelde vaststellingen kan er bij u geen vrees voor vervolging zoals bepaald

in de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de

definitie van subsidiaire bescherming worden vastgesteld.

De documenten die u neerlegt vermogen de appreciatie van het CGVS niet te veranderen. De

(loon)brieven die u neerlegt over tewerkstelling in België, uw opleiding als zorgkundige en uw

engagement als animator voor sportactiviteiten en speelpleinwerking, als tolk bij OCMW-activiteiten en

als vrijwilliger voor het uitvoeren van administratieve taken op school tonen aan dat u zich in België

ontplooit op studie- en werkvlak. Deze stukken kunnen geen nieuw licht werpen op de hierboven

aangehaalde vaststellingen.

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

Afghaanse asielzoeker ook een subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 augustus 2018 en de EASO Country Guidance note: Afghanistan van mei 2018 in rekening

genomen.

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

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

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

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

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

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

informatie over de situatie in Afghanistan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bepalen van de intensiteit van het voortdurend conflict in Afghanistan.

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

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

geweld dat veelal de vorm aanneemt van ground engagements, luchtbombardementen, IED’s, etc. In

deze provincies vallen veel burgerslachtoffers te betreuren, en het geweld dwingt burgers om hun

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

open strijd afspeelt, is dermate hoog dat er slechts minimale individuele elementen vereist zijn om aan

te tonen dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar de

betrokken provincie aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon in

de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet. In andere Afghaanse provincies vinden

weliswaar met enige regelmaat incidenten plaats, maar kan er geen gewag gemaakt worden van een

situatie van open combat of hevige en voortdurende of onderbroken gevechten. De omvang en de

intensiteit van het geweld zijn er beduidend lager dan in de provincies waar openlijk gevochten wordt.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat er wat deze provincies betreft niet kan gesteld worden dat de

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

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

bedreiging van zijn leven of persoon. De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend

indien een verzoeker aannemelijk maakt dat er in zijn hoofde persoonlijke omstandigheden bestaan die

het reëel risico om het slachtoffer te worden van willekeurig geweld verhogen (HvJ, 17 februari 2009

(GK), Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, nr. C-465/07, § 28). Tot slot zijn er nog een beperkt aantal

provincies waar het niveau van willekeurig geweld dermate laag is dat in het algemeen kan gesteld

worden dat er geen reëel risico bestaat voor burgers om persoonlijk getroffen te worden door het

willekeurig geweld dat plaatsvindt in de provincie.

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

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

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

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

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

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

rurale gebieden wensen te ontvluchten.

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

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

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

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

hoofdzaak de vorm aan van 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
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houden met mogelijk collateral damage onder burgers, is het duidelijk dat gewone Afghaanse burgers

niet het voornaamste doelwit zijn van de opstandelingen.

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

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

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

veiligheidssituatie in de provincie Kabul te worden beoordeeld.

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 Kabul 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 Kabul 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 Kabul. Dit maakt dat er voor de gehele provincie

Kabul (met uitzondering van de stad Kabul) 219 burgerslachtoffers vielen. Aldus dient besloten te

worden dat de provincie Kabul 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 Kabul, 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 Kabul 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. De informatie die uw advocaat in zijn verzoekschrift aanbracht over de

veiligheidssituatie in Afghanistan zit vervat in de analyse waarop de commissaris-generaal zijn

beoordeling steunt.

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

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

aangenomen dat u bij een terugkeer naar de provincie Kabul een reëel risico loopt op een ernstige

bedreiging van uw leven of persoon.

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

persoonlijke omstandigheden, door een reëel risico als gevolg van het willekeurig geweld in de provincie

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

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

van willekeurig geweld.

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.”
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2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Het verzoekschrift

In een enig middel voert verzoekster de schending aan van de artikelen 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 57/7ter

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet), van artikel 4.3 (c) van de

richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van

onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale

bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming (hierna: Kwalificatierichtlijn), van

artikel 27 van “het Koninklijk besluit van 11 maart 2003”, van artikel 1 van het Internationaal Verdrag

betreffende de Status van Vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 (hierna: Verdrag van

Genève), van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het

redelijkheidsbeginsel en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.

In een eerste onderdeel laat verzoekster met betrekking tot haar vrees voor vervolging in de zin van het

Verdrag van Genève het volgende gelden:

“De bestreden beslissing stelt ten onrechte vast dat verzoekster er niet in geslaagd zou zijn om een

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

risico op het lijden van ernstige schade aannemelijk te maken.

Het is duidelijk dat de bestreden beslissing o.a. de algemene beginselen van behoorlijk bestuur schendt.

Nochtans dient de verwerende partij conform het redelijkheidsbeginsel wanneer zij een beslissing

neemt, dit in alle redelijkheid te doen. Dit betekent dat alle belangen die bij de beslissing een rol kunnen

spelen tegen elkaar moeten zijn afgewogen;-//3 C35,w is dat niet- gebeurd. Het is ook duidelijk dat de

verwerende partij dit beginsel schendt door geen rekening te houden met belangen van verzoekster.

De overheid moet daarnaast een beslissing eveneens zorgvuldig voorbereiden. Verzoekster meent dat

de verwerende partij heeft nagelaten de situatie van verzoekster grondig te onderzoeken.

De motiveringsplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door zijn motieven die in

rechte en in feite aanvaardbaar zijn. De motieven moeten bijgevolg minstens kenbaar, feitelijk juist en

draagkrachtig zijn. De zijnsgrond van het besluit dient gedetermineerd zijn door een correcte toepassing

van het toepasselijke materiële en formele recht op de feiten uit de het administratief dossier.

Verzoekster stelt vast dat de aangehaalde redenen in de bestreden beslissing niet volstaan om de

beslissing te dragen.

Uit de verklaringen van verzoekster blijkt duidelijk dat er naar voor is gekomen dat hij voldoende

redenen had en heeft: om minstens te vermoeden dat zijn leven in Afghanistan in gevaar is gekomen.

Het verdrag van Genève definieert een vluchteling als elke persoon "die, [...] uit gegronde vrees voor

vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn

politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de

bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen [...]."

De woorden 'gegronde vrees' hebben beide hun belang. Ze geven immers uiting aan het gegeven dat

de definitie van vluchteling tegelijkertijd een subjectief (vrees) en een objectief (gegronde) element

inhoudt. De persoon moet een 'vrees' koesteren. Dit wordt bepaald door de persoonlijkheid van het

individu zelf: de ene zal vlugger vrees koesteren dan de andere. Twee personen, geplaatst in identieke

omstandigheden, zullen niet steeds op dezelfde wijze psychologisch reageren. Het is evenwel zo dat

vrees voor vervolging op zich niet voldoende is, ook al is ze een belangrijke aanwijzing. De vrees moet

ook redelijk zijn, d.w.z. kunnen verklaard worden door een aantal objectieve elementen.

Opdat iemand als vluchteling kan beschouwd worden, dient hij niet eerst vervolgd geweest te zijn: een

gegronde vrees voor een -toekomstige- vervolging volstaat. Hieraan wordt duidelijk door de verwerende

partij voorbijgegaan.
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Een 'gegronde vrees voor vervolging' betekent niet dat er een absolute zekerheid dient te bestaan dat

iemand zou vervolgd worden wanneer hij in zijn land gebleven was: een redelijke kans dat de vervolging

zal plaatshebben is voldoende.

Overigens is er in artikel 48/3, §2 opgenomen wat men onder 'daden van vervolging' in de zin van artikel

1a van het Verdrag van Genève moet begrijpen:

"(…)"

Primo stelt de verwerende partij ten onrechte dat verzoekster zich zou hebben uitgegeven dan zij in

werkelijkheid is. In tegenstelling tot wat de verwerende partij stelt, heeft verzoekster geenszins gepoogd

om de asielinstanties te misleiden in de beoordeling van haar asielaanvraag. Het feit dat medisch

onderzoek heeft aangetoond dat zij ouder is dan 18 jaar, met name 23,11 jaar met een

standaarddeviatie van 2,07 jaar, is nog geen bewijs dat zij moedwillig zich als minderjarige heeft

opgegeven. De verwerende partij houdt ten onrechte geen rekening met het feit dat het Afghaanse

systeem van de burgerlijke stand niet steeds waterdicht is en dat men niet overal verplicht is om

onmiddellijk melding te maken van geboorte. Verzoekster kan dan ook niets worden verweten.

Daarbij dient te worden benadrukt dat verzoekster tijdens het gehoor op het CGVS verwijst naar haar

ouders als bewijs. Verzoekster heeft dus van haar ouders meegekregen wat haar leeftijd is.

(…)

Figuur 1 administratief dossier, gehoorverslag eerste CGVS-gehoor, pag. 3

Daarnaast blijkt uit het gehoorverslag dat verzoekster blijkbaar wegens overmacht geen cassatieberoep

heeft kunnen instellen tegen de beslissing inzake de leeftijdsbepaling. Zij stelt tijdens het eerste

persoonlijk onderhoud op het CGVS dat ze een advocaat had geraadpleegd met verzoek om de nodige

stappen te nemen inzake haar leeftijdsvaststelling.

(…)

Figuur 2 administratief dossier, gehoorverslag eerste CGVS-gehoor, pag, 3

Secundo voert de verwerende partij aan dat zij geen geloof kan hechten aan de door verzoekster

aangehaalde feiten, aangezien het niet geloofwaardig zou zijn dat verzoekster voor haar vertrek uit

Afghanistan een schoolgaand meisje was dat les volgde in de tiende graad en dat bijgevolg ook de

vervolgingsfeiten die gelinkt zijn aan het profiel van verzoekster niet als geloofwaardig beschouwd

worden. Dit is volgens verzoekster nogal kort door de bocht.

Op basis van de stukken en verklaringen van verzoekster en die van haar zus zijn een heel aantal

relevante elementen uit het asielrelaas van verzoekster en haar zus onbetwist, Zo heeft de verwerende

partij nadrukkelijk nooit getwijfeld aan hun identiteit en nationaliteit, waaronder o.m. hun afkomst en

religie. Het geslacht van verzoekster is vanzelfsprekend onbetwistbaar en het feit dat ze studente is,

blijkt ontegensprekelijk uit de pagina’s 3-5 van de notities van het persoonlijk onderhoud d.d. 25.09.2017

waarbij zij zeer veel informatie verschaft omtrent haar school. De verwerende partij heeft dit element

nooit betwist. Het is voor verzoekster dan ook een raadsel hoe het profiel van verzoekster dan ook

ongeloofwaardig zou zijn. Zo de verwerende partij meent dat verzoekster niet zou hebben gestudeerd,

dient ze dit onderdeel grondig onderzoeken. Uit de bestreden beslissing lijkt immers dat de verwerende

partij geloof hecht aan verzoeksters verklaringen omtrent haar studieloopbaan. Dit is alleszins niet

onderzocht, terwijl dit essentieel lijkt om het profiel van verzoekster te analyseren.

Voorts is er ook geen enkele aanwijzing om te betwijfelen dat verzoekster een alleenstaande

ongehuwde vrouw is. Verzoekster stelt ook dat ze getraumatiseerd en angstig is en bijgevolg bijzonder

kwetsbaar.

Tot slot kan ook niet betwist worden dat haar ouders naar Afghaanse normen al hoogbejaard zijn. Er is

m.a.w. geen enkel twijfel over het specifieke profiel van verzoekster, namelijk dat van een

alleenstaande, ongehuwde soennitische vrouw, die getraumatiseerd is, studente en verwesterd is door

haar verblijf in België van inmiddels enkele jaren.

De resterende twijfels of tegenstrijdigheden in het relaas van verzoekster lijken irrelevant om zich te

kunnen uitspreken over haar gegronde vervolgingsvrees of reële risico op ernstige schade. Uw Raad

vindt het immers niet noodzakelijk dat elk individueel element van een asielrelaas geloofwaardig is om
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zich over de vrees te kunnen uitspreken als er reeds voldoende onbetwiste elementen zijn om dat te

kunnen doen:

"[…] onder voorbehoud van de toepassing van de uitsluitingsclausule, laat de te beantwoorden vraag in

het stadium van het onderzoek met betrekking tot de toekenning van het vluchtelingenstatus zich

samenvatten in het nagaan of de asielzoeker al dan met redenen heeft om te vrezen vervolgd te worden

omwille van één van de motieven van de Conventie van Genève; zelfs al is het

geloofwaardigheidsonderzoek waartoe meestal overgegaan wordt, in regel een noodzakelijke stap om

een antwoord op die vraag te verkrijgen, er moet vermeden worden dat deze stap de vraag zelf

overschaduwt; indien er twijfel bestaat over de waarheid van bepaalde feiten of over de oprechtheid van

de asielzoeker, dan nog ontslaat de vaststelling van die twijfel ons niet van deplicht uiteindelijk na te

gaan of er geen vervolgingsvrees bestaat die voldoende Iran aangetoond worden, ondanks die twijfel,

door de gegevens eigen aan de zaak die wel als onbetwist aangenomen kunnen worden."

Het onbetwiste profiel van verzoekster vormt dit 'minimum aan elementen' waarmee de verwerende

partij een beeld van haar beschermingsnood kan vormen.

Ten overvloede, rekening houdend met het hierboven uiteengezette vereiste minimum – lijken de door

verwerende partij betwiste elementen voldoende verklaarbaar om minstens het voordeel van de twijfel te

rechtvaardigen. De conclusie van ongeloofwaardigheid van de verwerende partij is gebaseerd op het feit

dat er 'vragen worden gesteld' bij de reactie van verzoekster en haar familie en het feit dat de

verwerende partij geen geloof hecht aan de dreigbrief die verzoeksters familie heeft ontvangen.

Over de als ongeloofwaardig of opmerkelijk/merkwaardig beschouwde verklaringen kan nog het

volgende opgemerkt worden:

- Met betrekking tot het gebrek aan kennis van de bedreigingen en de reactie van verzoeksters familie

stelt de verwerende partij dat het merkwaardig is dat zij deze berichten, die haar persoonlijk

aanbelangende, niet zelf heeft gelezen. Het dient ook te worden opgemerkt dat verzoekster de

boodschap van het bericht- weliswaar samengevat- aan de verwerende partij meegedeeld. Dat haar

kennis over de berichten - doch niet geheel onbestaand - is, is perfect verklaarbaar op basis van haar

andere verklaringen: ze heeft de berichten zelf niet ontvangen, maar haar vader was de persoon die de

berichte kreeg. Het feit dat haar vader deze berichten aan haar meedeelde is geenszins opmerkelijk. Er

is m.a.w. geen enkele objectieve grond om verzoekster hieromtrent kwalijk te nemen.

- Inzake de reactie van verzoeksters en die van haar familie kan het volgende worden gesteld: vooreerst

dient te worden bemerkt dat verzoekster tijdens het gehoor uitdrukkelijk aangeeft dat ze 'bang' was toen

ze wist dat haar vader een tweede bericht had ontvangen:

(…)

Figuur 3 administratief dossier, gehoorverslag II, pag. 8

Ten onrechte stelt de verwerende partij dat verzoekster weinig doorleefde verklaringen kan afleggen

over haar de reactie van haarzelf en die van haar familieleden op de verschillende bedreigingen. Uit

verklaringen van verzoekster blijkt er ten aanzien van verzoekster maatregelen werden genomen, met

name ze moest stoppen met school:

(…)

Figuur 4 administratief dossier, gehoorverslag II, pag. 7

- Tot slot stelt de verwerende partij dat het opmerkelijk is dat het op geen enkel moment bij verzoekster

is opgekomen om de dreigbrief, wat zij als een significant bewijsstuk beschouwd, neer te leggen ter

ondersteuning van haar asielrelaas. Dit onderdeel dient te worden beoordeeld rekening houdend met

haar kwetsbaar profiel. Tijdens het gehoor stelt zij dat ze meer schrik had na het ontvangen van de

dreigbrief en dat ze sedertdien thuis moest blijven bij haar zussen. De verwerende partij heeft geen

ongeloofwaardigheid weerhouden met betrekking tot de periode nadat verzoekster niet meer naar

schoolging.

(…)

Figuur 5 administratief dossier, gehoorverslag II, pag. II”

In een tweede onderdeel citeert verzoekster enkele passages uit het rapport “UNHCR Eligibility

Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan” van

UNHCR van 19 april 2016 over risicoprofielen die in Afghanistan een hoge beschermingsnood hebben.

Zij meent dat deze informatie op haar van toepassing is nu zij het profiel heeft van een ongehuwde
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vrouw en vindt dat haar verklaringen aan de hand van haar profiel en de beschikbare objectieve

informatie moeten gekaderd worden. Zij voert in dit middelonderdeel tevens aan dat de daden die

objectief gevreesd mogen worden door een ongehuwde vrouw zoals zij als vervolging beschouwd

moeten worden, en dat dit overduidelijk blijkt uit talrijke andere objectieve bronnen, zoals het Algemeen

Ambtsbericht van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken van november 2016, waaruit zij

eveneens citeert. Ook wijst zij erop dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM)

in juli 2010 nog oordeelde dat het loutere feit van als alleenstaande vrouw in het buitenland geleefd te

hebben als een inbreuk op de geldende sociale normen en tradities beschouwd kan worden in

Afghanistan, met mogelijks levensbedreigende repercussies tot gevolg.

Zij laat verder in dit middelonderdeel het volgende gelden:

“In de bestreden beslissing stelt de verwerende partij dat verzoekers verklaringen dat zij bij terugkeer

naar Afghanistan ontvoerd of vermoord zal worden door zijn dorpelingen omwille van haar driejarig

verblijf in Europa in concreto dient te worden aangetoond en dat haar verklaringen louter hypothetisch

zijn.

Verzoeker stelt vast dat de verwerende partij de verwestering van verzoekster op geen enkele wijze in

twijfel trekt.

De zaak gaat dan ook over de fundamentele vraag of vrouwen, zoals verzoekster die in België een

westerse levensstijl hebben ontwikkeld door de Vluchtelingenconventie, het EVRM en de Europese

richtlijnen inzake asiel worden beschermd.

Verwesterde vrouwen zoals verzoekster kunnen in aanmerking komen voor een internationale

bescherming indien zij aannemelijk maken dat aan hun westerse levensstijl een godsdienstige of

politieke overtuiging ten grondslag ligt. Die gronden worden in de Vluchtelingenconventie en de

Europese asielrichtlijnen genoemd als redenen waarom iemand vervolgd kan worden en waarom

iemand beschermd moet worden. Een verzoeker die om internationale bescherming verzoekt moet

aldus aannemelijk maken dat zij zo'n overtuiging heeft. Daarna dient de Commissaris-Generaal de

verklaringen van een verzoeker bij een verzoek om internationale bescherming degelijk en zorgvuldig te

onderzoeken.

Als blijkt dat een verzoeker alleen westerse levensstijl heeft zonder een godsdienstige of een politieke

overtuiging dan kan verwacht worden dat zij terugkeert naar het land van herkomst, stelde zeer recent

de Nederlandse Raad van State bij een uitspraak van 21 november 2018 (Raad van State , Nederland,

afdeling bestuursrechtspraak, 21.11.2018, uitspraak nr. 201701423/1/V2

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak,html?id~97342). Maar de

Nederlandse Raad van State overwoog dat er ook situaties denkbaar zijn waarin een verzoeker zich na

terugkeer niet volledig kan aanpassen. Volgens de Nederlandse Raad van State zijn er dan ook uiterst

moeilijk of nagenoeg onmogelijk te veranderen kenmerken die een vreemdeling ook niet duurzaam kan

verbergen. De Nederlandse Raad van State oordeelde dan ook dat een verzoeker aannemelijk moet

maken dat zij die kenmerken heeft en dat haar om die reden een vervolgingsgrond zal worden

toegedicht. Ook in casu diende de verwerende partij de claim van verzoeker onderzoeken en

beoordelen. Ter zake diende de verwerende partij beoordelen of aanpassing echt niet mogelijk en wat

er gebeurt als verzoekster toch terug moet keren en zij bij terugkeer niet – volledig kan aanpassen.

Hoewel in de bestreden beslissing wordt gepoogd om verzoeksters situatie te relativeren, dient

verzoekster te stellen dat deze motivering niet afdoende is, te meer omdat het onderzoek niet uitgebreid

is gevoerd. De stelling dat verzoekster geen overtuigende verklaringen kan afleggen over haar

lotgenoten in Afghanistan snijdt geen hout en is weinig ernstig, daar verschillende organisaties zoals

UNHCR alsook het CGVS en uw Raad op de hoogte zijn van de misogyne situatie in Afghanistan en de

risico die een vrouw kan ondergaan.

In de bovengenoemde zaak heeft de Nederlandse Raad van State de UNHCR in de gelegenheid

gesteld aan de procedure deel te nemen. Het standpunt van de UNHCR was zeer duidelijk en heeft in

die zaak gesteld dat in bepaalde landen de opvatting over godsdienst specifieke cultureel

voorgeschreven rollen en gedragscodes kent voor vrouwen en dat in sommige landen het ook zo kan

zijn dat een vrouw ervan wordt verdacht een onacceptabele politieke-overtuiging te hebben als zij zich

niet aan de aan vrouwen toegedichte rol houdt:
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"De UNHCR heeft naar voren gebracht dat in bepaalde landen de opvatting over godsdienst specifieke

cultureel voorgeschreven rollen en gedragscodes kent voor vrouwen. Als een vrouw zich daaraan niet

houdt, kan zij worden gezien als iemand die er een onaanvaardbare religieuze opvatting op na houdt,

ongeacht wat zij werkelijk gelooft. In sommige landen kan het ook zo zijn dat een vrouw ervan wordt

verdacht een onacceptabele politieke overtuiging te hebben, als zij zich niet aan de aan vrouwen

toegedichte rol houdt. Dit geldt met name in landen waar er weinig of geen onderscheid of verschil is

tussen religieuze en staatsinstellingen, tussen opvattingen en wetten, zoals in Afghanistan. Volgens

UNHCR mag ervan worden uitgegaan dat een non-conformistische overtuiging van een vrouw onder de

aandacht van de autoriteiten of relevante delen van de samenleving komt of zal komen"6

De verwerende partij heeft onvoldoende rekening gehouden met verzoekster kwetsbaarheid en haar

lang verblijf en integratie in de Belgische samenleving. Zij gaat dan ook voorbij aan het gegeven dat

verzoeksters tot een bepaalde sociale groep behoort overeenkomstig artikel 48/3 § 4 van de

vreemdelingenwet, namelijk een Afghaanse verwesterde vrouw die lang verblijf kent in België die

normen en tradities die in de Afghaanse samenleving heersen bij terugkeer naar Afghanistan zal

schenden.

In de geciteerde Nederlandse zaak was ook de UNHCR van mening dat verwesterde vrouwen tôt een

specifieke groep behoren:

"De UNHCR heeft naar voren gebracht dat de voorwaarden van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder d,

van de richtlijn alternatiefzijn en niet cumulatief. Als aan één van de voorwaarden is voldaan, is dat dus

al voldoende. Een specifieke sociale groep is volgens de UNHCR een groep van personen die een

gedeelde karakteristiek hebben of een groep van personen die door de maatschappij gezien wordt als

een groep met een bepaalde karakteristiek. Die karakteristiek is vaak een aangeboren of

onveranderlijke eigenschap, of is fundamenteel voor iemands identiteit, morele integriteit, of de

uitoefening van zijn mensenrechten. Vrouwen die hun rechten uitoefenen en die zich daardoor niet

houden aan de heersende culturele en religieuze normen, omdat zij bijvoorbeeld een westerse

levensstijl hebben aangenomen, zijn volgens de UNHCR een specifieke sociale groep, omdat zij in

bepaalde samenlevingen, zoals de Afghaanse, in negatieve zin als 'anders' worden gezien, namelijk als

een afwijkende specifieke sociale groep met een eigen identiteit"7

Naast het feit dat verzoekster een verwesterde levensstijl heeft ontwikkeld, dient ook te worden gesteld

dat verzoeker afkomstig is uit een conservatieve gemeenschap. Inzake haar dorp Parachi verklaart

verzoeker dat de dorpelingen van mening zijn dat een meisje moet trouwen, kinderen maken en

thuisblijven. Ook verklaarde ze dat van dorpelingen meisjes en vrouwen niet buiten komen, niet gaan

studeren, werken of met vreemde mannen praten. (CGVS 3, pag. 14), De verwerende partij tracht dit

beeld aan te vallen door te verwijzen naar de informatie in het administratief dossier. Het enkele feit dat

er in Parachi een school is en waar ook vrouwelijke inwoners van Parachi (district Paghman)

aangemoedigd worden om hun stem uit te brengen, weerlegt niet op afdoende wijze de verklaringen van

verzoekster. Zo blijkt uit een rapport SCHOOL-IN-A-BOX 2015 EVALUATION van 2015 dat:

"Community attitudes regarding girls’ education in Afghanistan are traditionally conservative. This is not

easily changed over the course of a few years, as evinced by this research.

Elderly people and religious scholars (...) insist that girls should stay at home. According to them, girls

do not need to learn and get an education. They do not need to earn money and have their own income

because their husbands will provide for them after they get married. FGD students, Paghman

However, interviews conducted during the course of the research also revealed that community elders

very frequently stress the importance of education, including girls' education, referring to the Prophets

emphasis on the need to learn from the time of ones birth to the end of one's life. Understanding the

rules of Islam is commonly mentioned as a crucial reason for encouraging children to go to school It

seems clear that for the great majority of inhabitants of the communities where Womanity is active,

Islam is not considered an obstacle but-to the contrary-a factor in favour of girls' education in

Afghanistan. This places the individuals interviewed squarely in opposition to more conservative actors

such as the Taliban. Another strong factor in favour of education in general and girls' education in

particular in the eyes of interviewed community leaders is its importance to the development of the

country."8

Ook wordt er in dit rapport gesteld dat:

"The primary deterrent to communities' acceptance of girls' education is a lack of security,, A number of

interviewed students note that families are not against their education but simply afraid for them,

Education, while good in and of itself, is often simply not considered worth the risk of losing ones

daughter."
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Het feit dat verzoeksters familie niet gekant was tegen haar scholing en tewerkstelling is niet

verwonderlijk en stemt aldus overeen met de objectieve informatie.

Gelet op het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de verwerende partij een beperkt onderzoek

heeft gevoerd en dat de motieven van de bestreden beslissing niet afdoende zijn. Ten overvloede, de

verwestering van verzoekster wordt op geen enkele wijze betwist, waarbij dient te worden gesteld dat de

gevolgen van deze verwesterde levensstijl slechts op een beperkte wijze onderzocht is geweest.”

In een derde onderdeel stelt verzoekster dat zij bij een terugkeer naar Afghanistan ook een reëel risico

loopt op ernstige schade conform artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Zij wijst erop dat in het rapport “UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection

Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan” van UNHCR van 30 augustus 2018 wordt gesteld dat

Kaboel geen intern vluchtalternatief biedt. Zij licht toe dat de Verenigde Naties de provincie Kaboel

aanduiden als de plaats met het grootste aantal burgerslachtoffers, voornamelijk door de willekeurige

aanvallen in de stad Kaboel, dat burgers die deelnemen aan het openbaar leven wel degelijk dagelijks

gevaar lopen, dat ook in rekening moet worden gebracht dat de socio-economische situatie van de stad

onhoudbaar is geworden door de enorme bevolkingsgroei van de laatste jaren en dat het grootste deel

van de inwoners van de stad in informele huizen of in sloppenwijken leeft en meer dan de helft van de

huishoudens te kampen heeft met ernstige voedselonzekerheid.

Zij citeert vervolgens uit het EASO Country of Origin Information Report “Afghanistan. Security Situation”

van mei 2018 en uit het rapport “General Security Situation in Afghanistan and Events in Kabul” van

25 februari 2019, waaruit zou blijken dat de veiligheidssituatie in Kaboel is verergerd.

Ten slotte laat verzoekster nog gelden dat ook de objectieve berichtgeving over de huidige situatie in

Afghanistan allesbehalve rooskleurig is en dat burgers er ten prooi vallen aan het geweld dat zich er

dagelijks afspeelt, zodat de veiligheidssituatie in Afghanistan uiterst precair kan worden genoemd. Ook

meent zij dat de overheid de veiligheid van de burgers niet kan garanderen en dat het geweld dat er

door de terroristen uitgevoerd wordt, zorgt voor een onzeker bestaan in het land.

2.2. Stukken

2.2.1. Als bijlage aan het verzoekschrift worden volgende nieuwe stavingstukken gevoegd:

- de uitspraak 201701423/1/V2 van de Nederlandse Raad van State van 21 november 2018 (stuk 2);

- het rapport “SCHOOL-IN-A-BOX 2015 EVALUATION” van Samuel Hall van juni 2015 (stuk 3);

- het artikel “Shame and Impunity: Is violence against women becoming more brutal?” van Wazhma

Samandary in Afghanistan Analysts Network van 30 april 2014 (stuk 4);

- het persbericht “We’re All Handcuffed in This Country. Why Afghanistan Is Still the Worst Place in the

World to Be a Woman” uit Time (stuk 5).

2.2.2. Op 8 augustus 2019 brengt verwerende partij overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid, van

de Vreemdelingenwet aan de Raad een aanvullende nota bij met referenties naar het rapport “UNHCR

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

Afghanistan” van UNHCR van 30 augustus 2018, het EASO Country of Origin Information Report

“Afghanistan. Security Situation” van december 2017, p. 1-68 en 153-157, en de updates van

respectievelijk mei 2018, p. 1-34, en juni 2019, p. 1-66 en 162-167, van dit rapport en de “Country

Guidance: Afghanistan. Guidance note and common analysis” van EASO van juni 2019.

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

Vreemdelingenwet een aanvullende nota met een medisch attest van 1 april 2019 (stuk 1), verschillende

verklaringen waaruit kan worden afgeleid dat zij ingeburgerd is in de Belgische samenleving en dat zij

zich de westerse normen en waarden heeft toegeëigend (stukken 2-7) en een tewerkstellingsattest van

6 augustus 2019 (stuk 8) neer.
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2.3. Beoordeling

2.3.1. Bevoegdheid

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

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

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

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

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

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

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

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van verzoekster daarop.

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

bescherming van verzoekster in hetgeen volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van

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

48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.3.2. Bewijslast

Het wettelijke kader omtrent de bewijslast wordt heden uiteengezet in de artikelen 48/6 en 48/7 van de

Vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU van het

Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van

onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor

een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire

bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (herschikking) (hierna: richtlijn

2011/95/EU) en artikel 13, eerste lid, van de richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de

Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking

van de internationale bescherming (herschikking) (hierna: richtlijn 2013/32/EU), en bijgevolg in het licht

van deze Unierechtelijke bepalingen dienen gelezen te worden.

De in artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU vervatte beoordeling van feiten en omstandigheden in het

kader van een onderzoek naar aanleiding van een verzoek om internationale bescherming verloopt in

twee onderscheiden fasen.

De eerste fase betreft de vaststelling van de feitelijke omstandigheden die bewijselementen tot staving

van het verzoek kunnen vormen. De in artikel 4, eerste lid, van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13,

eerste lid, van de richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht houdt in dat het in beginsel aan de

verzoeker om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter staving van zijn

verzoek, zoals vermeld in artikel 48/6, § 1, tweede lid, van de Vreemdelingenwet, zo spoedig mogelijk

aan te brengen. Hij moet een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer aan de

hand van verklaringen, schriftelijke bewijzen, zoals documenten en stukken, of ander bewijsmateriaal.

Indien de door de verzoeker aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of

relevant zijn, is het aan de met het onderzoek belaste instanties om actief met de verzoeker samen te

werken om alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Daarnaast dienen deze

instanties ervoor te zorgen dat nauwkeurige en actuele informatie wordt verzameld over de algemene

situatie in het land van oorsprong en, waar nodig, in landen van doorreis.

De tweede fase betreft de beoordeling in rechte van deze gegevens door de met het onderzoek belaste

instanties, waarbij wordt beslist of in het licht van de feiten die een zaak kenmerken, is voldaan aan de

materiële voorwaarden voor de toekenning van internationale bescherming, omschreven in de artikelen

48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet (zie: HvJ 22 november 2012, C-277/11, M., pt. 64-68).

Wanneer een verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere

bewijzen, dan bepaalt artikel 48/6, § 4, van de Vreemdelingenwet dat deze aspecten geen bevestiging

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;

b) alle relevante elementen waarover de verzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een bevredigende

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de verzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek;
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d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij

heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.”

De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele wijze.

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5, van de Vreemdelingenwet moet, naast de door verzoeker afgelegde

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3.3. Ontvankelijkheid van het middel

2.3.3.1. Luidens artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4°, van de Vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op

straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van

het beroep worden ingeroepen”. Onder “middel” wordt begrepen een voldoende duidelijke omschrijving

van de door de bestreden beslissing overtreden rechtsregel of rechtsprincipe en van de wijze waarop

die rechtsregel of dat rechtsprincipe door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS

22 januari 2010, nr. 199.798). Te dezen voert verzoekster de schending aan van de artikelen 48/2, 48/5

en 57/7ter van de Vreemdelingenwet, doch geeft zij niet de minste toelichting over de wijze waarop zij

deze bepalingen geschonden acht.

2.3.3.2. Voorts voert verzoekster de schending aan van artikel 27 van “het Koninklijk besluit van

11 maart 2003”, doch verduidelijkt zij niet welk koninklijk besluit van 11 maart 2003 zij geschonden acht.

Evenmin kan dit uit de uiteenzetting van het middel worden afgeleid. Zo het hier om een materiële

vergissing gaat en verzoekster de schending van artikel 27 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot

regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen beoogde aan te voeren, wijst de Raad er nog op dat deze bepaling bij

artikel 16 van het koninklijk besluit van 27 juni 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van

11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor

de Vluchtelingen en de Staatlozen met ingang van 21 juli 2018 werd opgeheven.

2.3.3.3. Aangaande verzoeksters verwijzing naar artikel 4.3 (c) van de Kwalificatierichtlijn wordt ten

slotte opgemerkt dat deze bepaling is overgenomen in de Vreemdelingenwet, zodat deze bepaling,

behoudens de verplichting tot richtlijnconforme interpretatie, niet langer over directe werking beschikt.

2.3.3.4. Het enig middel is, wat het voorgaande betreft, niet ontvankelijk.

2.3.4. De motieven van de bestreden beslissing

De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet, heeft

tot doel de burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de

redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er

aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de

genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze.

Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn

aan het gewicht van de genomen beslissing.

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

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

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

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

subsidiaire beschermingsstatus worden geweigerd omdat (A) zij er niet in geslaagd is de door haar
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opgeworpen vervolgingsfeiten geloofwaardig te maken, nu (i) er geen geloof kan worden gehecht aan

haar beweerde leeftijd en het dus ook niet geloofwaardig is dat zij voor haar vertrek uit Afghanistan een

schoolgaand meisje was dat les volgde in de tiende graad, (ii) er vragen kunnen worden gesteld bij haar

reactie en deze van haar familie op de verschillende berichten die haar vader op zijn GSM ontving en

haar gebrek aan kennis van de bedreigingen die haar leven zouden veranderen, (iii) zij tegenstrijdige

verklaringen aflegde over de bedreigingen die zij ontvingen, (iv) haar weinig doorleefde verklaringen

over haar reactie en deze van haar familieleden op de verschillende bedreigingen het weinig

waarschijnlijk maken dat zij effectief meermaals bedreigd is geweest omwille van het feit dat zij als

meisje schoolliep, (v) zij geen aannemelijke verklaringen wist af te leggen over het lot van de dreigbrief

en het moment waarop zij de brief ontving, en (vi) zij evenmin overtuigende verklaringen kon afleggen

over haar lotgenoten in Afghanistan, omdat (B) haar verklaringen dat zij bij terugkeer naar Afghanistan

een alleenstaande vrouw zou zijn niet weerhouden kunnen worden gezien haar beide ouders en haar

vijf broers, waarvan vier volwassen zijn, allen in haar dorp wonen, omdat (C) zij haar vrees dat zij bij

terugkeer naar Afghanistan door haar dorpelingen ontvoerd of vermoord zal worden omwille van haar

driejarig verblijf in Europa niet in concreto aantoont, omdat (D) zij haar vrees om bij terugkeer naar

Afghanistan gedwongen uitgehuwelijkt te zullen worden niet aannemelijk maakt, omdat (E) zij niet

aantoont dat zij bij terugkeer naar Afghanistan niet vrij zal kunnen bewegen, zelfstandig zal kunnen zijn

en naar school zal kunnen gaan of kunnen gaan werken, omdat (F) het laat naar huis kunnen komen of

het zich kunnen kleden zoals zij zich in België kleedt niet als fundamentele rechten kunnen worden

aanzien waarvan een beknotting of inperking tot onmenselijke behandeling zou leiden, omdat (G) zij

haar verklaringen dat haar neef drie à vier maanden geleden vermoord is niet staaft en deze

gebeurtenis op zich geen vrees voor vervolging of risico op ernstige schade in haar hoofde aannemelijk

maakt, omdat (H) de documenten die zij neerlegt deze appreciatie niet vermogen te veranderen, en

omdat (I) er voor burgers in de provincie 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 en zij nalaat het bewijs te leveren dat zij specifiek geraakt wordt,

om redenen die te maken hebben met haar persoonlijke omstandigheden, door een reëel risico als

gevolg van het willekeurig geweld in de provincie Kaboel en het Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna: CGVS) ook niet over elementen beschikt die daarop wijzen. Al

deze vaststellingen worden in de bestreden beslissing omstandig toegelicht.

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

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

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

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

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

motivering van bestuurshandelingen, voldaan. Verzoekster maakt niet duidelijk op welk punt deze

formele motivering haar niet in staat zou stellen te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke

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

uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. Daarnaast blijkt uit de uiteenzetting van het middel

dat verzoekster de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke

motiveringsplicht in casu is bereikt (cf. RvS 21 maart 2007, nr. 169.217). Het middel kan in deze mate

niet worden aangenomen.

2.3.5. Beoordeling van de vluchtelingenstatus

Verzoekster verklaart dat zij de Afghaanse nationaliteit bezit en afkomstig is uit het dorp Parachi,

gelegen in het district Paghman in de provincie Kaboel. Toen zij schoolliep in de tiende graad, zou haar

vader drie berichten op zijn GSM hebben ontvangen waarin geschreven stond dat zij veel buitenging en

moest stoppen met haar studies. Zij zou geen gevolg hebben gegeven aan deze berichten, ondanks het

feit dat ook haar broers haar aanspoorden om te stoppen met school. Na deze drie berichten zou haar

familie een anonieme brief hebben ontvangen waarin werd gedreigd dat ze haar zouden meenemen.

Verzoekster verklaart dat zij sinds deze brief niet meer buiten ging en gedurende twee tot drie maanden

thuis bleef. Volgens verzoeksters verklaringen bleek op dat moment dat haar zus S. en haar echtgenoot

ook problemen kenden, en dat ze hadden beslist het land uit te vluchten. Aangezien haar familie zag dat

zij echt wel naar school wou en zij geen meisje was om thuis te zitten, zou haar familie beslist hebben

dat het voor haar beter was om samen met haar zus en schoonbroer te vertrekken.

De Raad stelt vast dat verzoekster met betrekking tot de kern van haar vluchtrelaas, met name de

berichten waarin geëist werd dat zij zou stoppen met haar studies en de anonieme dreigbrief die haar

familie zou hebben ontvangen, geen enkel stuk neerlegt.
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Bijgevolg moet worden nagegaan of de verklaringen van verzoekster voldoende consistent, precies,

volledig en aannemelijk zijn opdat de relevante elementen van haar relaas geloofwaardig kunnen

worden geacht.

Vooreerst wijst de Raad erop dat in de bestreden beslissing op goede gronden wordt vastgesteld dat er

geen geloof kan worden gehecht aan verzoeksters voorgehouden leeftijd en dat het bijgevolg niet

geloofwaardig is dat verzoekster voor haar vertrek uit Afghanistan een schoolgaand meisje was dat les

volgde in de tiende graad. De bestreden beslissing bevat hierover de volgende toelichting:

“Overeenkomstig de beslissing die u werd betekend op datum van 18 maart 2016 door de dienst

Voogdij betreffende de medische test tot vaststelling van de leeftijd overeenkomstig de artikelen 3§2,2°,

6§2, 1° ; 7 en 8§1 van titel XIII, hoofdstuk 6 «Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen»

van de Programmawet van 24 december 2002 gewijzigd bij de Programmawetten van

22 december 2003 en 27 december 2004, tonen de resultaten van de medische test aan dat hoewel u

zich op 6 november 2015 16,7 jaar oud verklaarde u op datum van 10 februari 2016 een leeftijd had van

ouder dan 18 jaar, waarbij 23,11 jaar met een standaarddeviatie van 2,07 een goede inschatting is.

Daarom kunt u niet worden beschouwd als minderjarige. Bijgevolg kan de Internationale Conventie voor

de rechten van het kind op u niet worden toegepast. Gezien het grote verschil tussen uw opgegeven en

uw werkelijke leeftijd dient er vastgesteld te worden dat u door uw poging om u zo’n zes jaar jonger uit

te geven dan u in werkelijkheid bent duidelijk heeft gepoogd de asielinstanties in hun beoordeling van

uw verzoek om internationale bescherming te misleiden. Of u 16 jaar dan wel 23 jaar oud bent bepaalt

immers in grote mate uw levensomstandigheden, die het kader vormen voor uw asielrelaas.

Geconfronteerd met het dit leeftijdsverschil blijft u echter bij uw vorige verklaringen (notities van het

persoonlijk onderhoud CGVS, d.d. 25.09.2017, p. 3).

U beweert dat uw profiel van schoolgaand meisje aan de basis ligt van uw problemen in Afghanistan. U

zegt dat u op de leeftijd van vijf tot zes jaar bent gestart naar school te gaan, en dat u op het moment

dat uw problemen zijn gestart les volgde in de tiende graad (CGVS 2, p. 4,7). Echter, aangezien u

duidelijk ouder bent dan de leeftijd die u zichzelf aanmeet, is het niet geloofwaardig dat u voor uw

vertrek uit Afghanistan een schoolgaand meisje was dat les volgde in de tiende graad, en kunnen

bijgevolg ook uw vervolgingsfeiten die gelinkt zijn aan uw profiel niet als geloofwaardig beschouwd

worden.”

Verzoekster voert in het eerste middelonderdeel aan dat zij, in tegenstelling tot wat de commissaris-

generaal stelt, geenszins gepoogd heeft om de asielinstanties te misleiden bij de beoordeling van haar

asielaanvraag. Zij stelt dat het feit dat medisch onderzoek heeft aangetoond dat zij ouder is dan 18 jaar,

met name 23,11 jaar met een standaarddeviatie van 2,07 jaar, nog geen bewijs is dat zij zich moedwillig

als minderjarige heeft opgegeven en betoogt dat de commissaris-generaal ten onrechte geen rekening

houdt met het feit dat het Afghaanse systeem van de burgerlijke stand niet steeds waterdicht is en dat

men niet overal verplicht is om onmiddellijk melding te maken van geboorte. Zij meent dan ook dat haar

niets kan worden verweten, temeer nu zij haar leeftijd van haar ouders heeft meegekregen. Gezien het

grote verschil van meer dan zes jaar tussen de leeftijd die verzoekster bij de asielinstanties heeft

opgegeven en haar werkelijke leeftijd zoals die blijkt uit het medisch onderzoek, hecht de Raad hier

evenwel geen geloof aan. Bovendien biedt dit geen verklaring voor het gegeven dat verzoekster

verklaarde dat zij op het moment dat haar problemen zijn gestart les volgde in de tiende graad.

Waar verzoekster in het eerste middelonderdeel nog voorhoudt dat uit het gehoorverslag blijkt dat zij

wegens overmacht geen cassatieberoep heeft kunnen instellen tegen de beslissing inzake de

leeftijdsbepaling, wordt erop gewezen dat uit geen enkel element van het rechtsplegingsdossier blijkt dat

zij overmacht heeft aangetoond waardoor zij geen cassatieberoep zou hebben kunnen instellen tegen

de beslissing van de Dienst Voogdij van 8 maart 2016. Waar verzoekster bij haar ter terechtzitting

neergelegde aanvullende nota nog een medisch verslag van 1 april 2019 neerlegt waaruit zou blijken

dat zij op 1 april 2019 minstens 18 jaar was, zodat zij bij haar verzoek om internationale bescherming op

6 november 2015 over haar leeftijd en profiel van schoolgaand meisje wel degelijk de waarheid vertelde,

wordt er op gewezen dat zij de beslissing van de Dienst Voogdij inzake haar leeftijdsbepaling thans niet

kan betwisten bij de Raad gezien dit niet de wettelijke voorziene beroepsmogelijkheid is. Verzoekster

had de mogelijkheid om overeenkomstig artikel 19 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State

tegen deze beslissing een beroep tot nietigverklaring in te stellen bij de Raad van State. Van deze

mogelijkheid werd zij in kennis gesteld in de kennisgeving van de beslissing van de Dienst Voogdij

(administratief dossier (hierna: adm. doss.), stuk 12, map Ie verzoek, nr. 10). Er blijkt evenwel niet dat

verzoekster deze beroepsmogelijkheid heeft benut en zoals hierboven reeds aangegeven, toont zij ook

niet aan dat overmacht hieraan ten grondslag ligt.
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Waar verzoekster er in het eerste middelonderdeel nog op wijst dat zij veel informatie heeft verschaft

over haar school en dat het voor haar bijgevolg een raadsel is hoe haar profiel van schoolgaand meisje

ongeloofwaardig zou zijn, wijst de Raad erop dat in deze niet wordt betwist dat verzoekster naar school

is gegaan, doch wel dat zij naar school zou zijn gegaan op het ogenblik dat zij voorhoudt bedreigingen

te hebben ontvangen omdat zij naar school ging.

Daarbij komt dat verzoekster, gezien haar (gebrek aan) reactie op de verschillende berichten die haar

vader op zijn GSM zou hebben ontvangen, haar gebrek aan kennis van deze berichten en haar weinig

doorleefde verklaringen hierover, niet geloofwaardig heeft gemaakt dat zij effectief telefonisch bedreigd

is geweest. Hiervoor kan worden verwezen naar de volgende overwegingen in de bestreden beslissing:

“Het is immers merkwaardig dat u deze berichten, die u persoonlijk aanbelangden, niet zelf heeft

gelezen (CGVS 2, p. 7-8), en u er bijgevolg ook niet in slaagt om de inhoud van deze bedreigingen te

reconstrueren. Indien u werkelijk verschillende keren persoonlijk bedreigd wordt, mag er verwacht

worden dat u toch ook de inhoud kent van deze verschillende bedreigingen. Bovendien heeft u zich ook

op geen enkel moment afgevraagd of deze berichten telkens van dezelfde persoon, en bijgevolg van

hetzelfde telefoonnummer kwamen of niet (CGVS 2, p. 9). Indien u effectief bedreigd zou geweest zijn

via sms berichten, dan zou het logisch zijn dat u toch onderzoek zou hebben verricht naar het nummer

waar deze berichten vandaan kwamen. Het feit dat u blijkbaar zelfs geen idee heeft of deze

verschillende bedreigingen van één en dezelfde nummer kwamen of van verschillende nummers,

aangezien u dit niet zou hebben nagevraagd (CGVS 2, p. 9), maken het bijgevolg weinig geloofwaardig

dat u effectief telefonisch bedreigd bent geweest.

(…)

Daarnaast vertelt u dat uw familie deze bedreigingen niet serieus nam en zelf bleef u naar school gaan

(CGVS 2, p. 7). Gevraagd waarom uw vader deze berichten niet serieus nam, blijkt u zich ook duidelijk

deze vraag niet gesteld te hebben (CGVS 2, p. 7-8), en ook uw moeder liet u duidelijk verder naar

school gaan, aangezien ze u steunde (CGVS 2, p. 9). Gevraagd welke maatregelen uw familie heeft

genomen om hun schoolgaande dochter in veiligheid te brengen, haalt u enkel de schouders op en

antwoordt u ‘niets’. Zelf beweert u dat u teleurgesteld was, maar dat u wel nog steeds af en toe naar

school te ging (CGVS 2, p. 9). Uw weinig doorleefde verklaringen over de reactie van uzelf en uw

familieleden op de verschillende bedreigingen, maken het bijgevolg weinig waarschijnlijk dat u effectief

meermaals bedreigd bent geweest omwille van het feit dat u als meisje schoolliep.”

Waar verzoekster in het eerste middelonderdeel laat gelden dat zij op het CGVS de boodschap van het

bericht – weliswaar samengevat – heeft meegedeeld en dat het perfect verklaarbaar is dat zij een

beperkte kennis had van deze berichten nu zij deze niet zelf heeft ontvangen en haar vader haar deze

niet meedeelde, beperkt zij zich slechts tot het vergoelijken van haar gebrek aan kennis aangaande de

berichten die finaal tot haar vlucht uit haar land hebben geleid, doch zij slaagt er niet in de concrete

vaststellingen van de bestreden beslissing hierover, die alle steun vinden in het administratief dossier, in

concreto te weerleggen. Ook door er in dit middelonderdeel op te wijzen dat ze verklaard heeft dat ze

“bang” was toen haar vader een tweede bericht had ontvangen en desbetreffend de passage uit het

gehoorverslag te citeren, slaagt verzoekster er niet in de voorgaande motieven te weerleggen. In

tegenstelling tot wat verzoekster nog voorhoudt, blijkt uit haar verklaringen niet dat er ten aanzien van

haar maatregelen werden genomen en meer bepaald dat zij moest stoppen met school. Verzoekster

verklaarde in de door haar aangehaalde passage immers uitdrukkelijk dat zij, hoewel haar vader het

berichtje ontving, nog steeds naar school ging (adm. doss., stuk 12, map Ie verzoek, nr. 5,

Gehoorverslag 25 september 2017, p. 7).

Bovendien legde verzoekster tegenstrijdige verklaringen af over de bedreigingen die zij en haar familie

ontvingen. Dit wordt in de bestreden beslissing als volgt toegelicht:

“Zo vertelt u bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat u bedreigd werd door de taliban. De taliban

zei aan de telefoon aan uw vader “we gaan je dochter ontvoeren” zo liet u optekenen (vragenlijst CGVS,

d.d. 19.04.2016, punt 4 en 5). Hoewel u bij de DVZ de taliban ondubbelzinnig aanwees als vervolgende

partij vertelt u bij het CGVS dat u niet weet wie de berichten en de brief stuurde (CGVS 2 p. 11; CGVS 1

p. 5). Van de brief die u op het CGVS aanwijst als de reden voor het stopzetten van uw studies en als

uw directe vluchtaanleiding is bij de DVZ geen spoor terug te vinden (CGVS 2 p. 9, 10; vragenlijst CGVS

punt 5). Hoewel u bij de DVZ expliciet gevraagd werd alle feiten op te sommen die geleid hebben tot uw

vertrek uit Afghanistan laat u vreemd genoeg de doorslaggevende bedreiging achterwege.

Bovenstaande vaststellingen halen het geloof in uw asielrelaas verder onderuit.”

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

daar zij door verzoekster volledig ongemoeid worden gelaten, door de Raad overgenomen.
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Ook de volgende in de bestreden beslissing opgenomen motieven laat verzoekster overigens volledig

ongemoeid:

“Bovendien kan er ook geen geloof worden gehecht aan de dreigbrief die uw familie heeft ontvangen.

Vooreerst is het opmerkelijk dat het op geen enkel moment in u is opgekomen dat deze dreigbrief toch

wel als een significant bewijsstuk had kunnen dienen ter ondersteuning van uw asielrelaas. Gevraagd

immers of u het CGVS deze brief zou kunnen bezorgen, blijkt u dit niet te kunnen aangezien uw vader

de brief niet heeft bijgehouden en u denkt dat hij de brief misschien zelfs heeft weggesmeten (CGVS 2,

p. 11). U heeft ook duidelijk geen enkele moeite gedaan om deze dreigbrief, het enige bewijsstuk dat u

had kunnen neerleggen ter ondersteuning van uw asielrelaas, in handen te krijgen. U geeft zelfs toe dat

u aan niemand de vraag gesteld heeft om deze brief op te sturen (CGVS 2, p. 11), aangezien u niet wist

dat u deze brief hier zou moeten tonen. Indien u echter werkelijk uw land bent ontvlucht omwille van

deze dreigbrief, dan kan ervan uitgegaan worden dat u alles in het werk zou stellen om deze dreigbrief

bij het CGVS neer te leggen in het kader van uw asielprocedure. Het feit dat u zelfs niet met zekerheid

kunt zeggen wat uw vader precies met deze brief heeft gedaan, maakt het bestaan van deze brief

weinig geloofwaardig. Tijdens uw eerste gehoor antwoordt u immers resoluut dat jullie de brief hadden

weggegooid (notities van het persoonlijk onderhoud CGVS, S. S. (…) 1, d.d. 13.02.2016, p. 6), terwijl u

tijdens het tweede gehoor minder zeker van uw stuk blijkt te zijn. U zegt immers dat uw vader

‘misschien’ de brief heeft weggesmeten en dat u ‘denkt’ dat ze de brief hebben weggegooid (CGVS 2,

p. 11). Voorts weet u te vertellen dat u deze brief in mizan AK, september/oktober GK, tijdens het vallen

van de bladeren, heeft ontvangen (CGVS 2, p. 10). Dit kadert echter niet binnen het groter geheel van

uw asielrelaas, waarin u beweert dat u na deze brief twee, drie tot vier maanden thuis bent gebleven

(CGVS 2, p. 12; CGVS 1, p. 6), en vervolgens Afghanistan heeft verlaten. U bent immers op één

november 2015 aangekomen in België en u beweert dat u een maand tot anderhalve maand onderweg

bent geweest (verklaring Dienst Vreemdelingenzaken, d.d. 19 april 2016, vraag 31). Ook verklaart u dat

u voor de ‘big Eid’, die in 2015 plaatsvond op 23 september, bent vertrokken uit Afghanistan (CGVS 2,

p. 16). Dit wil zeggen dat u deze brief eigenlijk in mei, juni of juli zou ontvangen hebben, en dus niet op

het moment dat de bladeren van de bomen vielen. Dat u geen aannemelijke verklaringen weet af te

leggen over het lot van de dreigbrief en het moment waarop u de brief ontving schaadt verder het geloof

dat er aan uw asielrelaas gehecht kan worden.

Evenmin kan u overtuigende verklaringen afleggen over uw lotgenoten in Afghanistan. Wanneer u

tijdens het gehoor de vraag wordt gesteld of u weet heeft van andere meisjes met gelijkaardige

problemen, blijkt u inderdaad wel enkele meisjes te kennen. U noemt hierbij uw vriendin F. (...) (CGVS

2, p. 5). Wanneer u echter gevraagd wordt iets meer te vertellen over de problemen van F. (...), moet u

afhaken. U weet niet specifiek wat er met haar is gebeurd, u weet enkel dat ze getrouwd is, maar meer

weet u niet over haar te vertellen. Ze heeft u niets gezegd over haar problemen, noch toen ze nog naar

school ging, noch erna (CGVS 2, p. 5). Bovendien beweert u aanvankelijk dat F. (...) met school gestopt

is vooraleer u bent gestopt, hoewel u kort erna weet te vertellen dat ze gestopt is drie, vier of vijf maand

na u en dat ze u gezegd had dat er mensen naar haar hand zijn komen vragen (CGVS 2, p. 5,6). Dit wil

bijgevolg zeggen dat ze u dit zou gezegd hebben op het moment dat u zelf reeds vertrokken was uit

Afghanistan. Meer nieuws over F. (...) heeft u duidelijk niet en ook heeft u geen weet van andere

meisjes in uw school die dezelfde problemen hebben gekend (CGVS 2, p. 6). Uw zeer oppervlakkige

verklaringen over uw vriendinnen die gelijkaardige problemen hebben gekend als u, tonen aan dat u

enkele verhalen tracht te verwerken in uw zogenaamde leefwereld, maar u hier duidelijk niet in slaagt.

Indien u werkelijk een vriendin heeft gehad in Afghanistan met dergelijke, gelijkaardige problemen dan

u, kan er verwacht worden dat u hierover in detail weet te vertellen, hetgeen hier duidelijk niet aan de

orde is. Uw verklaringen over gelijkaardige problemen van uw klasgenoten, kunnen bijgevolg allerminst

als geloofwaardig worden beschouwd, waardoor ook uw algemene geloofwaardigheid verder

ondermijnd wordt.”

Ook deze motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en terecht en worden, daar

zij door verzoekster volledig ongemoeid worden gelaten, door de Raad overgenomen.

Gelet op het voorgaande besluit de Raad dat verzoekster de door haar voorgehouden bedreigingen die

zij in Afghanistan zou hebben ondergaan niet aannemelijk maakt.

Wat betreft verzoeksters profiel als alleenstaande, verwesterde vrouw in Afghanistan en het risico dat zij

daardoor loopt om te worden vervolgd of ernstige schade te ondergaan, wordt in de bestreden

beslissing het volgende gesteld:

“Wat betreft uw verklaringen bij terugkeer naar Afghanistan een alleenstaande vrouw te zijn (notities van

het persoonlijk onderhoud CGVS, d.d. 19.11.2018, p. 3), dient opgemerkt te worden dat deze geenszins

weerhouden kunnen worden gezien uw beide ouders en uw vijf broers, waarvan vier volwassen zijn

(verklaring DVZ, d.d. 19.04.2016, vraag 17), allen in uw dorp Parachi, district Paghman, provincie Kabul
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wonen (CGVS 3, p. 5). Geconfronteerd met deze vaststelling stelt u dat uw broers en zussen een

andere mentaliteit hebben (CGVS 3, p. 19), hetgeen echter geen ander licht werpt op bovenstaande

vaststelling. Bovendien omschrijft u uw relatie met uw broers toen u nog in Afghanistan woonde als

goed en normaal (CGVS 3, p. 3).

Wat betreft uw verklaringen bij terugkeer naar Afghanistan ontvoerd of vermoord te zullen worden door

uw dorpelingen omwille van uw driejarig verblijf in Europa dient opgemerkt te worden dat u deze vrees

niet in concreto aantoont en deze verklaringen louter hypothetisch zijn. U stelt dat men zal denken dat u

misbruik heeft gemaakt van de vrijheid die u geniet in Europa, dat men u er misschien van zou

verdenken gedronken te hebben of relaties, een affaire of een onwettige relatie met vreemde mannen te

hebben gehad (CGVS 3, p. 11). Gevraagd óf u ooit misbruik heeft gemaakt van uw situatie, stelt u enkel

gebruik te hebben gemaakt van uw mogelijkheden en bv. fietst en geen hoofddoek draagt. U verklaart

nooit gedronken te hebben, verliefd geweest te zijn of ongeoorloofde of onwettige relaties gehad te

hebben (CGVS 3, p. 12). U vreest ontvoerd of vermoord te zullen worden door ‘uw dorpelingen’. U

vreest echter niemand specifiek in het bijzonder (CGVS 3, p. 12). Gevraagd waarop u deze vrees

baseert en welke concrete aanwijzingen u heeft voor uw vrees, stelt u dat u zich baseert op de situatie

en mentaliteit van de mensen ginder, op het feit dat u drie jaar in België gewoond heeft en een jong

meisje bent en op het feit dat sommige meisjes in uw dorp gedwongen uitgehuwelijkt worden (CGVS 3,

p. 12-13). Dergelijke vage, algemene verklaringen volstaan niet om uw vrees gedood of ontvoerd te

zullen worden door dorpelingen omwille van uw driejarig verblijf in Europa in concreto aan te tonen. Het

verband tussen uw verklaring dat sommige meisjes in uw dorp gedwongen uitgehuwelijkt worden en uw

vrees vermoord of ontvoerd te zullen worden door uw dorpelingen bij terugkeer naar Afghanistan

omwille van uw driejarig verblijf in Europa is onduidelijk. Voorts is het bij uw weten nooit gebeurd in uw

dorp of regio dat een meisje of vrouw ontvoerd of gedood werd door dorpelingen omdat zij niet braaf

geweest was of omdat men ervan overtuigd was dat ze niet braaf geweest was (CGVS 3, p. 13).

Gevraagd hoe het komt dat u vreest gedood of ontvoerd te zullen worden door uw dorpelingen terwijl u

geen weet heeft van gelijkaardige gebeurtenissen, stelt u dat er nog nooit een meisje uit uw dorp drie

jaar in het buitenland gewoond heeft. Wanneer u erop gewezen wordt dat de vraagstelling meisjes en

vrouwen betreft die van slecht gedrag in het algemeen beschuldigd werden, herhaalt u dat zoiets niet

gebeurd is in uw regio (CGVS 3, p. 13). Uw verwijzing naar F. (...), een meisje dat in de stad Kabul, ver

van uw regio, vermoord werd op straat omdat ze er valselijk van beschuldigd werd een Koran verbrand

te hebben, is evenmin voldoende om uw persoonlijke vrees vermoord of ontvoerd te worden door uw

vluchtelingen naar aanleiding van uw verblijf in Europa aan te tonen. U haalt aan dat dorpelingen

zouden roddelen over u en uw ouders zouden vragen waar u bent, waarom u, een jong meisje, naar

Europa gestuurd bent, bij wie u woont en wat u in Europa doet (CGVS 3, p. 7). Uw moeder zou deze

dorpelingen dan antwoorden dat u hier bij uw zus verblijft. Verder weet u niet wat uw wat uw moeder

antwoordt wanneer dorpelingen haar vragen waarom u naar Europa gestuurd bent of wat zij meer

algemeen over uw bezigheden in Europa vertelt (CGVS 3, p. 7). Daar u samen met uw zus en haar

echtgenoot, die tevens uw neef langs vaderszijde is (CGVS 3, p. 18), in België woont (CGVS 3, p. 10),

kan bezwaarlijk geargumenteerd worden dat u ongesuperviseerd in België verblijft. Er dient tevens een

kanttekening geplaatst te worden bij uw verklaring dat niemand anders dan uw eigen familie, bv. ook uw

ooms niet, op de hoogte was dat u Afghanistan zou verlaten. U heeft immers samen met uw neef langs

vaderszijde Afghanistan verlaten. Het is weinig plausibel dat diens vader, uw oom langs vaderszijde,

niet geïnformeerd geweest zou zijn. Wat er ook van zij, uw ooms zijn nu wel op de hoogte van uw

verblijf in Europa. Gevraagd wat zij van uw verblijf in Europa vinden, antwoordt u dat zij net als de

dorpelingen (…) zich vragen stellen over waarom u naar Europa gestuurd bent en wat u in Europa doet.

Net als in het geval van de overige dorpelingen weet u niet wat uw ouders antwoorden op deze vragen

en stelt u dat uw ouders hen waarschijnlijk zeggen dat u in Europa bent samen met uw zus (CGVS 3,

p. 7-8). Uit dergelijke, oppervlakkige verklaringen kan niet geconcludeerd worden dat u bij terugkeer

naar Afghanistan een persoonlijke vrees voor vervolging heeft of een risico op ernstige schade loopt

omwille van uw verblijf in Europa. Daar de houding van uw dorpelingen één van de cruciale punten in

uw vrees bij terugkeer vormt, zou verwacht kunnen worden dat u hierover beter geïnformeerd zou zijn.

Indien uw verblijf in Europa werkelijk tot een dergelijke ontsteltenis zou geleid hebben bij uw dorpelingen

dat u vreest door hen gedood of ontvoerd te worden zou daarnaast verwacht kunnen worden dat deze

ontsteltenis zich ondertussen gemanifesteerd zou hebben en verdere gevolgen gehad zou hebben voor

uw familie. Echter, naast de door u aangehaalde vragen die over u gesteld zouden worden, haalt u geen

andere feiten aan die voortvloeien uit uw verblijf in Europa. Overigens haalt u naast het feit dat u moest

stoppen met naar school te gaan, hetgeen ongeloofwaardig bevonden werd, geen andere incidenten

aan verbonden aan het feit dat u een meisje bent toen u in Afghanistan woonde (CGVS 3, p. 15).

Overigens blijkt uit de vaststelling dat uw vader en uw oudste broer A. S. (…) de beslissing namen u

samen met uw zus en haar echtgenoot, tevens uw neef langs vaderszijde, naar Europa te sturen, en dat

niemand binnen uw gezin daartegen gekant was (CGVS 3, p. 7), dat u uit een eerder progressief milieu
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komt. Tevens verklaart u dat uw moeder uw scholing in Afghanistan steunde (CGVS 2, p. 9) en dat uw

familie in Afghanistan op de hoogte is dat u in België naar school gaat en werkt. U verklaart dat uw

familie niet tegen uw scholing of tewerkstelling gekant is en dat uw moeder blij is dat u naar school gaat

in België en dat u het goed stelt. U verklaart uw andere activiteiten in België niet vermeld te hebben aan

uw moeder. U verklaart hiervoor geen specifieke reden te hebben en dat u hierover gewoon niet gepraat

heeft (CGVS 3, p. 10). Tot slot verklaart u ook dat uw familie u zou geloven dat u geen misbruik

gemaakt heeft van uw vrijheid in Europa (CGVS 3, p. 11).

Bovendien kan er niet aangenomen worden dat u in uw dorp Parachi een dermate conservatieve

gemeenschap zou aantreffen dat u louter op basis van uw verblijf buiten Afghanistan een

beschermingsnood zou hebben (CGVS 3, p. 11, 12). U beweert dat uw dorpelingen van mening zijn dat

een meisje moet trouwen, kinderen maken en thuisblijven. Van uw dorpelingen mogen meisjes en

vrouwen niet buiten komen, niet gaan studeren, werken of met vreemde mannen praten, zo zegt u

(CGVS 3, p.14). Vooreerst moet er echter gewezen worden op de bedrieglijkheid van uw verklaringen

over uw conservatieve dorpsgenoten die u dwongen uw schoolcarrière stop te zetten. Daarnaast blijkt

ook uit de informatie waarover het CGVS beschikt en die aan het administratief dossier werd

toegevoegd dat uw dorpsgenoten in Parachi niet de door u geschetste kleine restrictieve

plattelandsgemeenschap vormen. Zo wordt Parachi beschreven als een buitenwijk van de stad Kabul

met niet minder dan 5000 inwoners. Daarnaast valt het op dat er in Parachi een school gelegen is waar

niet alleen meisjes tot de twaalfde graad kunnen studeren maar waar ook twee derde van het personeel

uit vrouwen bestaat. De directrice van de school – eveneens een vrouw – gaf aan dat de culturele

obstakels die meisjes moeten overwinnen om naar school te gaan niet noemenswaardig zijn en dat de

schooluitval zeer beperkt is. In deze school werd eveneens een crèche opgericht om de leraressen en

de vrouwen van het dorp toe te laten een eigen carrière uit te bouwen. Dat uit objectieve informatie blijkt

dat in uw dorp meisjes tot hun achttien jaar zonder problemen school kunnen lopen en dat vrouwen er

een administratieve of onderwijzende functie kunnen opnemen strookt allerminst met uw voorstelling dat

een conservatief gedachtegoed uw dorpelingen in haar ban houdt. De door u geschetste gangbare

mentaliteit in uw dorp blijkt ook allerminst uit de informatie dat de dorpsouderen alle 3000

stemgerechtigden van Parachi motiveerden om hun stem uit te brengen bij de presidentsverkiezingen

van 2014. Dat ook de vrouwelijke inwoners van Parachi niet alleen aangemoedigd werden maar ook

effectief massaal hun stem uitbrachten wijst evenmin op een gemeenschap die ernaar streeft de

vrouwenrechten te beknotten. Dat uw voorstelling van de gangbare opvattingen over meisjes en

vrouwen van uw dorpsgenoten niet gevolgd kan worden haalt andermaal uw vrees om door uw verblijf in

België en uw al dan gepercipieerde verwestersing door uw dorpsgenoten vervolgd te worden.

Wat betreft uw vrees gedwongen uitgehuwelijkt te zullen worden bij terugkeer naar Afghanistan dient

eerst en vooral dient opgemerkt te worden dat het geloof in deze vrees in ernstige mate ondermijnd

wordt doordat u deze vrees niet eerder aanhaalde. U vermeldt de vrees gedwongen uitgehuwelijkt te

worden door uw ouders niet in uw antwoorden op de vragenlijst van het CGVS die u d.d. 19.04.2016

invulde bij de DVZ, noch tijdens uw eerste of tweede persoonlijk onderhoud op het CGVS. Evenmin

haalt uw advocaat deze vrees aan in het verzoekschrift dat hij indiende in het kader van uw beroep

tegen de beslissing van het CGVS. Vervolgens dient opgemerkt te worden dat u door u zo’n zes jaar

jonger voor te doen dan uw werkelijke leeftijd zoals hierboven aangehaald u het CGVS geen zicht biedt

op uw werkelijke levensomstandigheden en activiteiten sinds uw vijftiende tot minimum uw

eenentwintigste. Bijgevolg verkeert door uw eigen toedoen het CGVS in het ongewisse over het kader

waarin uw vrees gedwongen uitgehuwelijkt te worden door uw ouders onderzocht moet worden. Verder

dient vastgesteld te worden dat uw verklaringen over uw vrees door uw ouders gedwongen

uitgehuwelijkt te worden weinig plausibel zijn. Zo verklaart u hier in België in de mogelijkheid te verkeren

te kiezen met wie u trouwt (CGVS 3, p. 9, 11, 14) terwijl u in Afghanistan gedwongen zou worden te

trouwen met een door uw ouders bepaalde huwelijkskandidaat zonder dat uw ouders rekening zouden

houden met uw voorkeur (CGVS 3, p. 17-18). Er kan niet begrepen worden waarom uw ouders

afhankelijk van uw geografische locatie, Afghanistan dan wel België, respectievelijk geen rekening

zouden houden met uw voorkeuren en u een partnerkeuze zouden opleggen dan wel zich niet zouden

bekommeren om uw partnerkeuze. U verklaart immers dat uw ouders momenteel geen

huwelijkskandidaat in gedachten hebben voor u, u nog nooit gevraagd hebben iemand te huwen en u

nooit gesproken hebben over enige toekomstplannen die ze voor u in gedachten hadden toen u drie jaar

geleden Afghanistan verliet (CGVS 3, p. 18). Gevraagd wat uw ouders ervan vinden dat u momenteel

niet verloofd of gehuwd bent, verklaart u dat jullie hierover niet gesproken hebben en dat u hen vertelt

dat u naar school gaat en u bezighoudt. Gevraagd hoe het komt dat u nog nooit gesproken heeft met uw

ouders over het feit dat u niet getrouwd of verloofd bent, antwoordt u dat u niet van plan bent om te

trouwen en zeker niet met iemand gekozen door uw familie (CGVS 3, p. 18). Dit is opmerkelijk daar net

omdat u hier een uitgesproken mening over verklaart te hebben men zou verwachten dat u deze

kenbaar zou hebben gemaakt aan uw ouders, temeer u verklaart dat uw zus S. (...) aanvankelijk niet
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met haar huidige echtgenoot wilde trouwen en uw vader desondanks ingestemd zou hebben met het

huwelijksaanzoek van haar huidige echtgenoot en hij S. (...) gezegd zou hebben dat zij hier niet over te

beslissen had daar het aan de familie toekwam hierover te beslissen (CGVS 3, p. 16-17). Volgens uw

verklaringen waren S. (...) en Y. (...) 18 à 19 toen ze verloofd werden (CGVS 3, p. 18), een leeftijd die u

reeds enige tijd ruim gepasseerd bent - zonder dat uw ouders ooit hun intenties voor u duidelijk gemaakt

zouden hebben of u dit onderwerp aangekaart zou hebben. Voorts is het in het licht van uw vrees

gedwongen uitgehuwelijkt te zullen worden door uw ouders opmerkelijk dat u niet op de hoogte blijkt of

uw zus Y. (...), nochtans volgens uw verklaringen ongeveer even oud als uw zus S. (...) (verklaring DVZ,

vraag 17) en rond dezelfde leeftijd verloofd als uw zus S. (...) (CGVS 3, p. 18), al dan niet akkoord ging

met haar verloving (CGVS 3, p. 16). Evenmin weet u op welke manier uw zus M. (...), die d.d.

19.04.2016 25 jaar was (verklaring DVZ, vraag 17), en na uw tweede persoonlijk onderhoud op het

CGVS d.d. 25.09.2017, m.a.w. op haar 26e, verloofd is met een neef langs moederszijde noch wat

M. (...) ervan vindt (CGVS 3, p. 17). Uw zus S. (...), die momenteel 24 is, is evenmin verloofd of gehuwd.

U heeft geen idee hoe dat komt. Gevraagd of zij al aanzoeken gekregen heeft, antwoordt u dat dat niet

besproken is geweest. Evenmin weet u of zij überhaupt zou willen huwen (CGVS 3, p. 16). In het licht

van de door u aangehaalde vrees mag verwacht worden dat u gedetailleerdere verklaringen zou kunnen

afleggen over de situatie van uw zussen teneinde uw eigen situatie te kunnen inschatten.

Wat betreft uw verklaringen bij terugkeer naar Afghanistan niet langer vrij te kunnen bewegen,

zelfstandig te zijn, naar school te gaan of te kunnen werken (CGVS 3, p. 8, 11-12) dient opnieuw

gewezen te worden op de vaststelling dat u geen zicht biedt op uw levensloop tussen uw 15e en 21e

waardoor het CGVS door uw eigen toedoen deze verklaringen niet kan onderzoeken, en de vaststelling

dat u uit een progressief gezin komt dat besloot u naar Europa te sturen en niet tegen uw tewerkstelling

en scholing gekant is. Overigens verklaart u dat uw zussen zich met een hoofddoek buitenshuis kunnen

begeven (CGVS 3, p. 12). Geconfronteerd met de vaststelling dat er in Afghanistan meisjes zijn die naar

school gaan en vrouwen die werken, voornamelijk in onderwijs en de gezondheidszorg, een carrière die

u ambieert (CGVS 3, p. 4, 11), oppert u dat deze meisjes en vrouwen misschien de steun van hun

familie krijgen maar dat u deze niet zou kunnen hebben omdat dat omwille van de mentaliteit in uw dorp

niet mogelijk is (CGVS 3, p. 14). Uw verklaringen stroken niet met de informatie waarover het CGVS

beschikt, met name dat in verschillende scholen in het district Paghman en zelfs in uw eigen dorp

Parachi vrouwelijke leerkrachten werkzaam zijn en dat vrouwen uit uw district verpleegkunde studeren

en tewerkgesteld worden in het gezondheidscentrum van het districtscentrum.

Wat betreft uw verklaringen bij terugkeer naar Afghanistan niet langer laat naar huis te kunnen komen of

u zich te kunnen kleden zoals u zich in België kleedt (CGVS 3, p. 13), dient opgemerkt te worden dat

dergelijke elementen niet als fundamentele rechten kunnen worden aanzien waarvan een beknotting of

inperking tot onmenselijke behandeling zou leiden. Het feit dat u in Afghanistan niet dezelfde vrijheden

kunt genieten die u hier wel kent, volstaat niet om in uw hoofde een vrees voor vervolging of een reëel

risico op het lijden van ernstige schade te weerhouden. Deze beperkingen zijn immers gebaseerd op de

in Afghanistan heersende culturele normen en waarden en betreffen algemene in Afghanistan geldende

regels. Bepaalde aanpassingen aan heersende culturele normen en waarden zijn onoverkomelijk.

Bovendien kan u niet aangeven waarom u zich bij terugkeer niet zou schikken naar de voornaamste

culturele normen in uw gemeenschap (CGVS 3, p.15). Zoals hierboven reeds aangegeven kan er geen

geloof worden gehecht dat er in uw dorp of gezin voor vrouwen niet de vrijheid zou bestaan om het huis

te verlaten. Daarnaast kan u slechts aangeven dat u zich zonder hoofddoek mooier en op uw gemak

voelt en dat u geen reden ziet om in België een hoofddoek te dragen. Gevraagd waarom u zich niet

opnieuw naar de vestimentaire normen in Afghanistan zou schikken werpt u slechts op dat u dat niet wilt

zonder er een reden voor te kunnen aanreiken (CGVS 3, p.15).”

Te dezen onderneemt verzoekster in voorliggend verzoekschrift geen ernstige poging om deze

motieven te weerleggen of te ontkrachten. Het komt nochtans aan verzoekster toe om deze motieven

aan de hand van concrete elementen en argumenten in een ander daglicht te plaatsen.

Door in het eerste middelonderdeel louter te herhalen dat zij een alleenstaande ongehuwde vrouw is,

slaagt verzoekster er niet in de voorgaande motieven te weerleggen of te ontkrachten. Dat haar ouders

hoogbejaard zijn, doet aan het voorgaande evenmin afbreuk, temeer nu verzoekster niet betwist dat

haar vier volwassen broers ook in haar dorp Parachi wonen.

Ook de verwijzing in het tweede onderdeel van het enig middel naar algemene informatie van UNHCR

of het Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken over ongehuwde vrouwen in Afghanistan volstaat

op zich niet om de voorgaande motieven te weerleggen of te ontkrachten. De Raad wijst erop dat een

gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet in concreto moet worden aangetoond en dat verzoekster daartoe in gebreke blijft.
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Waar verzoekster in dit middelonderdeel nog verwijst naar het arrest N. tegen Zweden van het EHRM,

wijst de Raad er nog op dat uit dit arrest geenszins blijkt dat alle ongetrouwde vrouwen die in het

buitenland hebben geleefd in Afghanistan moeten vrezen voor hun leven. Verzoekster toont niet in

concreto aan dat de feitelijke elementen die aan de grondslag lagen van het arrest van het EHRM

kunnen worden vergeleken met de feiten die onderhavige zaak kenmerken. Bovendien wijst de Raad er

nogmaals op dat verzoekster, gelet op het gegeven dat haar ouders en vier volwassen broers in haar

dorp wonen, in Afghanistan niet kan worden beschouwd als een alleenstaande vrouw.

Daar waar verzoekster in het tweede middelonderdeel nog laat gelden dat niet betwist wordt dat haar

verwestering door de commissaris-generaal op geen enkele wijze in twijfel wordt getrokken, wijst de

Raad erop dat zij, gelet op de bovenstaande motieven van de bestreden beslissing, niet in concreto

aantoont dat zij dermate verwesterd zou zijn dat zij zich niet meer zou willen of kunnen schikken naar de

in Afghanistan vigerende wetten, regels en gebruiken, noch dat zij omwille van bepaalde opvattingen

een reëel risico op het lijden van ernstige schade zou lopen. In de bestreden beslissing wordt omstandig

gemotiveerd over de door verzoekster aangehaalde vrees dat zij bij terugkeer naar Afghanistan niet

langer vrij zal kunnen bewegen, zelfstandig zijn, naar school gaan, werken, laat naar huis komen of zich

kleden zoals zij zich in België kleedt. Verzoekster voert niet een dienstig verweer tegen deze concrete

en pertinente motieven.

Waar verzoekster in het tweede middelonderdeel ten slotte nog stelt dat zij afkomstig is uit een

conservatieve gemeenschap, beperkt zij zich tot de loutere negatie van wat in de bestreden beslissing

wordt vastgesteld, met name dat zij uit een progressief gezin komt dat besloot haar naar Europa te

sturen en niet tegen haar tewerkstelling en scholing gekant is en dat haar verklaringen over de

mentaliteit in haar dorp niet stroken met de informatie waarover het CGVS beschikt, met name dat in

verschillende scholen in het district Paghman en zelfs in het dorp van verzoekster vrouwelijke

leerkrachten werkzaam zijn en dat vrouwen uit verzoeksters district verpleegkunde studeren en

tewerkgesteld worden in het gezondheidscentrum van het districtscentrum. Verzoekster verwijst dan ook

niet dienstig naar de algemene informatie uit het rapport “SCHOOL-IN-A-BOX 2015 EVALUATION” van

Samuel Hall van juni 2015, die niet specifiek betrekking heeft op haar regio.

Gelet op het voorgaande, besluit de Raad dat het betoog van verzoekster niet volstaat om de

gedetailleerde en pertinente motieven van de bestreden beslissing, die draagkrachtig zijn, steun vinden

in het administratief dossier en betrekking hebben op haar vervolgingsvrees, te weerleggen of te

ontkrachten. Het geheel van deze motieven blijft dan ook onverminderd overeind en wordt door de Raad

tot de zijne gemaakt en beschouwd als zijnde hier hernomen.

De documenten die zijn opgenomen in het administratief dossier (adm. doss., stuk 10, map met

‘documenten’) kunnen omwille van de in de bestreden beslissing opgenomen pertinente redenen geen

afbreuk doen aan het voorgaande. De commissaris-generaal motiveert in de bestreden beslissing als

volgt over de door verzoekster neergelegde documenten:

“De (loon)brieven die u neerlegt over tewerkstelling in België, uw opleiding als zorgkundige en uw

engagement als animator voor sportactiviteiten en speelpleinwerking, als tolk bij OCMW-activiteiten en

als vrijwilliger voor het uitvoeren van administratieve taken op school tonen aan dat u zich in België

ontplooit op studie- en werkvlak. Deze stukken kunnen geen nieuw licht werpen op de hierboven

aangehaalde vaststellingen.”

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

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

Ook de door verzoekster bij haar ter terechtzitting neergelegde aanvullende nota gevoegde verklaringen

en het tewerkstellingsattest werpen geen ander licht op de concrete motieven in de bestreden beslissing

over de door verzoekster opgeworpen elementen inzake haar verwestering. Uit deze stukken kan blijken

dat verzoekster Nederlands leert, werkwillig is en aangenaam is in de omgang, doch niet dat zij een

nood heeft aan internationale bescherming.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet kan worden aangenomen dat in deze is

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

In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoekster geen vrees voor vervolging in de zin

van artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet in aanmerking

worden genomen.
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2.3.6. Beoordeling van de subsidiaire beschermingsstatus

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

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

subsidiaire bescherming vraagt.

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

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

verwezen naar de hoger gedane vaststellingen daarover waarbij geconcludeerd wordt dat zij haar

voorgehouden vervolgingsfeiten niet aannemelijk heeft gemaakt.

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

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

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

de persoon. Verzoekster maakte immers doorheen haar opeenvolgende verklaringen geen gewag van

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

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

Vreemdelingenwet, oordeelt verwerende partij in haar aanvullende nota van 8 augustus 2019 op basis

van recente informatie waaraan in deze nota wordt gerefereerd dat er voor burgers in de provincie

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.

In voormelde aanvullende nota van verwerende partij wordt desbetreffend het volgende uiteengezet:

“Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie 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 Kabul behoort

tot het centrum van Afghanistan en wordt in de Easo Guidance Note bestempeld als een provincie waar

willekeurig geweld niet op grote schaal plaatsvindt en er dus een hoger niveau van persoonlijke

omstandigheden vereist is om aan te tonen dat men bij terugkeer naar de provincie een reëel risico op

ernstige schade zou lopen.

Uit beschikbare informatie rapport blijkt dat de provincie Kabul ruw geschat 4,9 miljoen inwoners heeft

en dat er in 2018 in de provincie 1866 burgerslachtoffers vielen. Het gros van deze slachtoffers, met

name 1686, vielen in deze periode in de hoofdstad Kabul bij zelfmoord- en complexe aanslagen. Dit

maakt dat er voor de gehele provincie Kabul (met uitzondering van de stad Kabul) 180

burgerslachtoffers vielen. Aldus dient besloten te worden dat de provincie Kabul in zijn geheel erg laag

scoort wat betreft het aantal burgerslachtoffers 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. Daarnaast vinden er in de provincie, net zoals de hoofdstad

Kabul, aanslagen plaats tegen “high profile” doelwitten waarbij voornamelijk de aanwezige

veiligheidsdiensten en overheidsfunctionarissen geviseerd worden. De impact van het hierboven

beschreven geweld is echter niet van dien aard dat het inwoners van de provincie dwingt hun

woonplaats te verlaten. Integendeel, de provincie blijkt een toevluchtsoord te zijn voor burgers die het

geweld in andere regio’s ontvluchten.

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

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

voor burgers in de provincie Kabul 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.”

Verzoekster slaagt er niet in om afbreuk te doen aan deze analyse.

Het gegeven dat UNHCR in haar meest recente richtlijnen van oordeel is dat Kaboel over het algemeen

niet in aanmerking komt als intern vluchtalternatief, is in casu niet relevant. Vooreerst betreft dit oordeel

de stad en niet de provincie Kaboel. Bovendien betwist verzoekster niet dat de provincie Kaboel als haar

regio van herkomst in Afghanistan dient te worden beschouwd, en niet als intern vluchtalternatief in de

zin van artikel 48/5, § 3, van de Vreemdelingenwet. Voorts blijkt uit de motieven van de bestreden

beslissing en uit de uiteenzetting in de aanvullende nota van verwerende partij dat rekening werd

gehouden met het hoge aantal burgerslachtoffers in de provincie Kaboel, doch dat dit wordt

genuanceerd door het gegeven dat het gros van deze slachtoffers in de hoofdstad Kaboel vielen en dat

het aantal burgerslachtoffers in de overige delen van de provincie Kaboel erg laag is. Te dezen is
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verzoekster afkomstig uit het dorp Parachi, gelegen in het district Paghman in de provincie Kaboel, en

niet uit de hoofdstad Kaboel. Waar verzoekster er nog op wijst dat uit het EASO Country of Origin

Information Report “Afghanistan. Security Situation” van mei 2018 blijkt dat de veiligheidssituatie in de

provincie Kaboel verergerd is, stelt de Raad aan de hand van de (meer recente) gegevens in het

rechtsplegingsdossier vast dat dit inderdaad het geval is, doch dat dit te wijten is aan een verergering

van de veiligheidssituatie in de hoofdstad Kaboel en dat er in de overige delen van de provincie in 2018

eerder een daling waar te nemen is van het aantal burgerslachtoffers ten aanzien van het jaar 2017.

Ook de informatie in het rapport “General Security Situation in Afghanistan and Events in Kabul” van

25 februari 2019 is niet van aard om aan te tonen dat voormelde veiligheidsanalyse van verwerende

partij, die bovendien ook gesteund is op rapporten die van recentere datum zijn dan deze waarnaar

verzoekster verwijst, niet correct of achterhaald is, doch ligt in de lijn van de hierboven aangehaalde

vaststellingen.

Aldus toont verzoekster niet aan dat de veiligheidssituatie inmiddels zodanig is gewijzigd dat het niet

langer opgaat te stellen dat er actueel voor burgers in de provincie Kaboel geen reëel risico op ernstige

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

Ten slotte kan worden opgemerkt dat verzoekster geen persoonlijke omstandigheden aantoont die in

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

verhogen.

2.3.6.4. Verzoekster toont gelet op het voormelde niet aan dat in haar hoofde zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar haar land en regio van herkomst een reëel risico

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

2.3.7. Ingevolge bovenstaande vaststellingen kan verzoekster niet als vluchteling worden erkend in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Verzoekster toont evenmin aan dat zij in aanmerking

komt voor de toepassing van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet met betrekking tot de toekenning

van de subsidiaire beschermingsstatus.

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

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

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

uitvoerig werd gehoord. Tijdens drie interviews kreeg zij de mogelijkheid haar vluchtmotieven uiteen te

zetten en haar argumenten kracht bij te zetten, kon zij nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen en

kon zij zich laten bijstaan door haar advocaat – wat zij bij het tweede en het derde interview ook gedaan

heeft –, dit alles in aanwezigheid van een tolk die het Dari machtig is. Tijdens het derde interview werd

zij bovendien ook vergezeld van haar vertrouwenspersoon. De Raad stelt verder vast dat de

commissaris-generaal zich voor het nemen van de bestreden beslissing heeft gesteund op alle

gegevens van het administratief dossier, op algemeen bekende gegevens over het voorgehouden land

van herkomst van verzoekster en op alle dienstige stukken. Het betoog dat de commissaris-generaal

niet zorgvuldig tewerk is gegaan kan derhalve niet worden bijgetreden.

2.3.9. Een schending van het redelijkheidsbeginsel kan evenmin worden volgehouden, aangezien de

bestreden beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is

gebaseerd. Deze motieven zijn deugdelijk en vinden steun in het administratief dossier.

2.3.10. Uit het voorgaande blijkt dat verzoekster niet aannemelijk maakt dat de commissaris-generaal op

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

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

van de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen.

2.3.11. Waar verzoekster in ondergeschikte orde vraagt om de bestreden beslissing te vernietigen, wijst

de Raad erop dat hij slechts de bevoegdheid heeft om de beslissing van de commissaris-generaal tot

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus te vernietigen

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

toont verzoekster echter niet aan dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de bestreden

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

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

aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen. Het verzoek tot vernietiging kan

bijgevolg niet worden ingewilligd.
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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 dertien september tweeduizend negentien

door:

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN


