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nr. 226 441 van 20 september 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat E. STAPPERS

Michiel Jansplein 25

3920 LOMMEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 29 mei 2019 heeft

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

25 april 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 17 juli 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 september 2019.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat E. STAPPERS en van attaché

G. HABETS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die volgens zijn verklaringen op 21 maart 2017 België is binnengekomen, diende op

30 maart 2017 een verzoek om internationale bescherming in.

1.2. Op 25 april 2019 nam de commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus

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

brief van 25 april 2019 ter kennis werd gebracht, is de bestreden beslissing die luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 30/03/2017

Overdracht CGVS: 19/04/2017
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In het kader van uw verzoek om internationale bescherming had u een persoonlijk onderhoud op het

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen op 11 april 2018 van 14u18 tot 17u54

(hierna: CGVS I), op 13 juli 2018 van 9u08 tot 13u29 (hierna: CGVS II) en op 6 februari 2019 van 9u16

tot 12u01 (hierna: CGVS III). U werd bijgestaan door een tolk die het Dari machtig is. Uw advocaat,

meester Charlien Sevens, was aanwezig voor de gehele duur van uw persoonlijke onderhouden van 11

april 2018 en 13 juli 2018. Uw advocaat, meester Emily Stappers, was aanwezig gedurende de gehele

duur van uw persoonlijk onderhoud op 6 februari 2019.

A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een etnische Hazara en Afghaans staatsburger. U bent afkomstig van het

dorp Sorkh Deh, in het district Dare-Suf-e-Bala, van de provincie Samangan.

U ging naar school tot het eerste middelbaar in Afghanistan. Nadat uw vader betrokken raakte bij een

conflict in Sorkh Deh met leden van Hezb-e-Harakat, verhuisde uw gezin naar het dorp Boshi in het district

Dare-Suf-e-Bala van de provincie Samangan. Uw vader bleef in Sorkh Deh en werd op de eerste dag van

het conflict gedood, in de vierde maand van 1379 (juni-juli 2000). Uw twee broers zijn hierna naar de stad

Mashad in Iran vertrokken. U bleef in Boshi samen met uw moeder.

In 2006, toen u veertien jaar was, ging u studeren in Kaboel. U verbleef er twee jaar. Na een paar

maanden ontmoette u drie mensen bij de madrassa. Zij vroegen naar de naam van uw vader en

beledigden hem. Er ontstond een gevecht waarbij u geslagen en neergestoken werd. Uiteindelijk kwamen

uw kamergenoten tussen en zij brachten u naar uw kamer. U bracht de nacht door bij een vriend. Die

vriend belde de volgende morgen uw leraar en vertelde hem over uw probleem. Uw leraar zei hem dat

die twee mannen de madrassa hadden verlaten en dat hij niet wist waar ze heen gegaan waren. Uw vriend

zei dat één van hen de broer van de schoonzoon van S.A.H. was en de andere familie van de vrouw van

S.D. was. Uw vriend zei dat u moest vertrekken uit Kaboel en naar Dar-e-Suf-e-Bala gaan.

U vertrok naar de stad Mazar-e-Sharif, en vertrok van daar naar Boshi. U vertelde het probleem aan uw

moeder en die zei dat u naar uw broers in Iran moest gaan. U vertrok nog diezelfde maand naar Iran. In

Iran werkte u als arbeider in de bouwsector. Na negen jaar in Iran vertrok u naar Europa. U verliet Iran

omwille van de problemen die u had als gevolg van uw illegale verblijf daar.

U verbleef ongeveer tien maanden in Griekenland en raakte daar geïnteresseerd in het christendom. Op

21 maart 2017 kwam u aan in België. In België nam u de beslissing om zich tot het christendom te bekeren.

Op 1 april 2018 werd u gedoopt. U diende een verzoek tot internationale bescherming in op 22 maart

2017.

Ter staving van uw verzoek legt u uw taskara, uw huwelijksakte, de geboorteakte van uw zoon, de

overlijdensakte van uw moeder, een doopgetuigenis, een brief van de Oudste van de Christengemeente

Overpelt en Bedienaar van de eredienst G.G. waarin uw bekering wordt bevestigd met identificatie van

Dhr. G.G., een brief van de secretaris van “Sofa&Zo”, F.J. bij identificatie van Mevr. F.J., dertien foto’s van

uw deelname aan kerkdiensten en doopsel, een USB-stick met twee video’s over uw kerkbezoek aan de

kerk in Overpelt en twee video’s over uw doopsel, twee foto’s van uw gezin en drie medische attesten

aangaande problemen met uw longen.

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.

Gezien u verklaart over de Afghaanse nationaliteit te beschikken, en Iran voor u niet als een veilig derde

land kan worden gezien, dient uw vrees voor vervolging volgens de Vluchtelingenconventie te worden

beoordeeld ten opzichte van het land waarvan u de nationaliteit bezit, in casu Afghanistan.
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Hoewel u problemen aanhaalde in Iran waardoor u besloot dat land te verlaten worden de problemen in

Iran, voor het bepalen van uw gegronde vrees of reëel risico, buiten beschouwing gelaten.

Er dient te worden vastgesteld dat er in uw hoofde geen sprake is van een vrees voor vervolging op basis

van uw ras, religie, nationaliteit, politieke overtuiging of uw behoren tot een bepaalde sociale groep, zoals

bepaald in de Vluchtelingenconventie van Genève, of dat u alsnog, bij een eventuele terugkeer naar

Afghanistan, een dergelijke vrees dient te hebben.

Er kan immers worden vastgesteld dat u uw asielproblemen in Afghanistan, waardoor u het land bent

ontvlucht, niet aannemelijk maakt. Er rijzen immers ernstige twijfels omtrent de bedreigingen die u zou

hebben ontvangen als gevolg van het profiel van uw vader. U verklaart dat uw vader werd gedood bij een

politiek conflict door leden van de Hezb-e-Harakat partij en dat u zes jaar nadien als gevolg hiervan zelf

problemen kreeg (CGVS I, p. 15). Gevraagd of uw familieleden in Dar-e-Suf of Mazar-e-Sharif ooit

bedreigingen hebben ontvangen van de twee mannen die uw vader hebben gedood of van andere

mensen die tot de Harakat partij behoren, zegt u dat uw oom langs moederskant en zijn zonen tot de

groep behoren die uw vader heeft gedood. U zegt verder dat zij hun wapens hebben neergelegd en naar

Boshi zijn verhuisd. U voegt eraan toe dat er al heel lang conflicten in Boshi zijn (CGVS I, p. 15). Volgens

uw verklaringen is uw moeder echter altijd blijven wonen in Dar-e-Suf waar de zonen van uw oom langs

moederkant woonden, tot haar overlijden (CGVS I, p. 6). Dat uw moeder nooit enige problemen in de

regio gekend heeft (CGVS I, p. 15 en CGVS III, p. 8), en u zes jaar na het overlijden van uw vader plots

wel problemen krijgt in Kaboel hierdoor, valt moeilijk te rijmen. Geconfronteerd met de vaststelling dat de

door u aangehaalde problemen van twaalf jaar geleden dateren, wordt er u gevraagd of er indicaties

zijn waardoor u in geval van terugkeer problemen zou kunnen ondervinden met deze twee personen of

met andere personen die tot de Harakat-partij behoren, waarop u initieel de nietszeggende verklaring

geeft dat uw vader een rijk persoon was (CGVS I, p. 15). Opnieuw gevraagd waarom u denkt dat u in

geval van terugkeer naar Samangan problemen zou kennen, zegt u dat u problemen heeft omwille van

die mensen en dat u gedood zou worden in Afghanistan (CGVS I, p. 16). U geeft echter geen enkele

concrete indiciatie waarom u twaalf jaar na de feiten nog een vrees zou hebben ten aanzien van deze

leden van de Harakat-partij. De vaststelling dat uw moeder met uw ooms en hun kinderen steeds in de

regio bleven wonen zonder enige problemen bevestigt dit gebrek aan een concrete en gegronde vrees

(CGVS III, p. 9). Bovendien verklaarde u dat er na uw vertrek niemand nog naar u gevraagd heeft (CGVS

III, p. 9).

Met betrekking tot uw verklaringen over uw bekering tot het christendom, moet worden benadrukt dat

zij evenmin kunnen leiden tot een erkenning van de vluchtelingenstatus, dan wel een toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus. U kon immers niet overtuigen omwille van een diepere overtuiging te zijn

bekeerd tot het christendom en dit omwille van onderstaande redenen.

Vooreerst dient opgemerkt dat van een verzoeker die beweert zich te hebben bekeerd, kan verwacht

worden dat hij kan uiteenzetten om welke reden en op welke wijze het proces van bekering is geschied,

alsook wat de persoonlijke betekenis van de bekering of van de nieuwe geloofsovertuiging inhoudt. De

verzoeker moet gedetailleerde verklaringen kunnen afleggen van zijn algemene kennis van de geloofsleer

en de geloofspraktijk en, indien van toepassing, van zijn kennis van de kerkgang en de

evangeliseringsactiviteiten. Dit geldt des te meer wanneer de verzoeker afkomstig is uit een land waar de

bekering tot een andere dan de in het land algemeen gangbare geloofsovertuiging, strafbaar en

maatschappelijk niet aanvaardbaar is, daar een bekering in die omstandigheden ingrijpende en

verstrekkende gevolgen heeft voor de verzoeker. Uw verklaringen over uw bekering zijn echter

ontoereikend.

Er dient opgemerkt dat u op de DVZ liet optekenen dat u een sjiitische moslim zou zijn (Verklaring DVZ,

vraag 9). Vervolgens wordt u gevraagd waarom u dit element niet aanhaalde op het moment van uw

verzoek op de DVZ, gezien u volgens uw verklaringen reeds in Griekenland naar de kerk ging, waarop u

verklaart dat het u niet uitmaakt welke consequenties uw bekering heeft in geval van terugkeer (CGVS I,

p. 18). Echter mag er van u verwacht worden dat u dit element aanhaalt op het moment dat u een verzoek

tot internationale bescherming indient, in het bijzonder omdat er expliciet naar uw religieuze overtuiging

gevraagd werd. Ook tijdens het eerste persoonlijk onderhoud op het CGVS wordt u gevraagd naar

waarom u niet terug naar Samangan, Kaboel of Mazare- Sharif zou kunnen keren (CGVS I, p. 15-16). Op

geen enkel moment geeft u uw bekering tot het christendom aan als reden waarom u niet terug naar

Afghanistan zou kunnen (CGVS I, p. 15-16). U vermeldt uw bekering pas wanneer u gevraagd wordt naar

de documenten die u hebt meegebracht (CGVS I, p. 17).
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Dat u uw bekering pas op het CGVS aanhaalt bij de bespreking van de documenten, en hierbij laconiek

opmerkt dat u de consequenties die hieraan verbonden zijn bij terugkeer niet kunnen schelen, doet reeds

ernstig twijfelen aan de door u voorgehouden bekering.

Bovendien legt u tegenstrijdige verklaringen af over wanneer u zich precies wou bekeren. Wanneer u dit

de eerste maal wordt gevraagd, zegt u dat u dit gevoel in Griekenland had maar dat uw vrouw ertegen

was. U geeft daarna aan dat u zich wou bekeren op het moment dat uw oversteek van Griekenland naar

Italië gelukt was, waarna u zegt dat u in België tegen twee vrouwen die naar de kerk gingen, zei dat u

bekeerd was (CGVS II, p. 9). Later zegt u plots dat u pas in België besefte dat u zich wou bekeren, nadat

u een bekeerlinge zag, en dit pas vorig jaar in juli toen u reeds vijf maanden in België verbleef (CGVS II,

p. 9).

Verder legt u vreemde verklaringen af over de reden waarom uw interesse in het christendom gewekt

werd. Gevraagd wat er u precies aansprak in het christendom, zegt u louter dat alles eerst onderzoek

vraagt en dat er daarna liefde volgt als je interesse toont (CGVS II, p. 6). U wordt hierna tot drie maal

diezelfde vraag gesteld, maar u blijft refereren naar de koran en de islam zonder een eenduidig antwoord

te geven (CGVS II, p. 6). Gevraagd waarom u naar de kerk in Griekenland bent beginnen gaan, zegt u

louter “ik weet het niet, gewoon op een dag ben ik naar daar gelopen, ik weet het niet. Ik las het boek ook

zo” (CGVS II, p. 7). Dat u als praktiserend moslim, die naar de madrassa is gegaan (CGVS II, p. 5), plots

interesse krijgt in het christendom zonder enige intrinsieke motivatie, is opvallend.

Uw inconsistente en bedenkelijke verklaringen over uw eerste kennismaking met het christendom doen

eveneens vragen rijzen. U zou in Athene toevallig twee personen hebben ontmoet toen u naar de kust

ging (CGVS II, p. 4). Gevraagd naar de kerkgemeenschap van deze twee personen, zegt u het niet te

weten (CGVS II, p. 4-5). Gevraagd of zij ook protestants waren of tot een andere strekking toebehoorden,

zegt u dat u denkt dat zij protestants waren omdat mensen in een protestantse gemeenschap op missie

gaan om de boodschap te verspreiden (CGVS II, p. 5). U zegt initieel dat ze u een boek en papieren gaven

en over het christendom praatten (CGVS II, p. 3). Gevraagd naar de manier waarop u in aanraking kwam

met die twee mensen, zegt u dat die twee mensen filmpjes hadden en dergelijke (CGVS II, p. 4). Gevraagd

naar hoe die ontmoeting is verlopen, zegt u dat die twee mensen de filmpjes hebben getoond en papieren

over het christendom en het adres van een kerk gaven (CGVS II, p. 4). Later verklaart u dat ze u een film

toonden over het christendom over hoe de aarde draait rond de zon (CGVS II, p. 4). Dat u uw verklaringen

over hetgeen er precies is gebeurd tijdens deze ontmoeting herhaaldelijk wijzigt, is opmerkelijk.

Vervolgens doet het verbazen dat u pas sinds de tweede week van 2018 naar de kerk in België gaat,

gezien u volgens uw verklaringen toen al ruim zes maanden bekeerd zou zijn geweest (CGVS II, p. 10).

Geconfronteerd met deze vaststelling, geeft u hiervoor geen sluitende verklaring, en zegt u louter dat u

de inhoud van het programma van de kerk in Elsene niet begreep, dat de mensen van de

kerkgemeenschap in Elsene u zeiden dat u de taal moest leren, en dat ze u de Bijbel in het Farsi hebben

gegeven (CGVS II, p. 10). Dat u pas zes maanden na de bekering voor het eerst een kerkdienst bijwoont,

doet vragen rijzen.

Verder zegt u dat u naar programma’s over het christendom kijkt (CGVS II, p. 18). Gevraagd naar

welke programma’s u kijkt, zegt u dat Iraniërs deze presenteren (CGVS II, p. 18). De namen van de

programma’s blijkt u echter niet te weten, u zegt niet naar de naam te kijken (CGVS II, p. 19). U zegt

verder ook de namen van de christelijke radioprogramma’s waar u volgens uw verklaringen veel naar

luistert, niet te weten (CGVS II, p. 11), noch weet u wie de christelijke filmpjes op Youtube post, waarnaar

u kijkt (CGVS II, p. 11). Dergelijke bedenkelijke verklaringen doen verder afbreuk aan de

geloofwaardigheid van uw bekering tot het christendom.

De kennis van de religie tot dewelke u zich hebt bekeerd komt daarenboven gebrekkig over, wat ook

twijfels doet rijzen over de waarachtigheid van uw innerlijke bekering. U verklaart tot de Pinksterbeweging,

binnen het protestantisme, te behoren (CGVS II, p. 12). Gevraagd wanneer Pinksteren viel dit jaar, zegt

u het zich niet te herinneren (CGVS II, p. 17), hoewel u op dat moment pas een maand gedoopt was. Dat

u zich pas na lang nadenken kan herinneren dat het in het midden van mei viel, is opmerkelijk. Bovendien

blijkt u niet te hebben deelgenomen aan de Pinksterviering. Uw verklaring hiervoor, namelijk dat ze u ’s

nachts een email zouden hebben verzonden dat het uitgesteld was naar de volgende dag, is weinig

overtuigend. Overigens bent u niet op de hoogte of de viering uiteindelijk is doorgegaan of niet (CGVS II,

p. 17). Van een pas gedoopt lid van de Pinkstergemeenschap kan er verwacht worden dat u op de hoogte

bent van de viering van Pinksteren binnen uw gemeenschap.
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Gevraagd naar het volgende religieuze feest binnen uw kerkgemeenschap, zegt u het niet te weten en

zegt u dat ze u niets hebben laten weten over de volgende viering (CGVS II, p. 17-18). Gevraagd om de

belangrijkste punten van uw geloof op te noemen, zegt u dat u niet alles van het christendom kan uitleggen

(CGVS II, p. 17).

Dat u effectief gedoopt bent, toont niet automatisch aan dat u enige vrees voor vervolging of een reëel

risico op ernstige schade zou kennen in geval van een terugkeer naar Afghanistan. Zo hebt u volgens uw

verklaringen geen contact meer met iemand in Afghanistan en hebt u uw twee broers in Iran op de hoogte

gebracht van uw bekering (CGVS II, p. 19). U verklaart nooit meer naar Iran of Afghanistan terug te keren

en dat u uw weg gekozen hebt (CGVS II, p. 19). Louter uw voornemen om niet terug te keren naar

Afghanistan of Iran, betekent echter niet dat u niet de mogelijkheid zou hebben om terug te keren.

Wat betreft de documenten die u neerlegt ter staving van uw bekering, een doopgetuigenis, een brief van

de Oudste van de Christengemeente Overpelt en Bedienaar van de eredienst G.G. waarin uw bekering

wordt bevestigd met identificatie van Dhr. G.G., een brief van de secretaris van “Sofa&Zo” met identificatie

van secretaris F.J., dertien foto’s van uw deelname aan kerkdiensten en doopsel en een USB-stick met

twee video’s over uw kerkbezoek aan de kerk in Overpelt en twee video’s over uw doopsel, dient

opgemerkt dat deze documenten niet kunnen aantonen dat uw bekering tot het christendom ingegeven is

door oprechte religieuze overtuiging en niet louter geïnspireerd is door opportunisme. Bijgevolg tonen zij

evenmin aan dat u zich dusdanig als christen zult manifesteren in geval van terugkeer naar Afghanistan.

Aangaande de medische attesten die u neerlegt ter staving van uw problemen met uw longen, dient

opgemerkt dat uw medische problemen geen verband houden met de criteria uit de

Vluchtelingenconventie noch met de bepalingen inzake subsidiaire bescherming. Voor een beoordeling

van medische elementen dient u een aanvraag voor een machtiging tot verblijf te richten aan de

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie of haar gemachtigde op basis van artikel 9ter van de Wet van 15

december 1980.

Op basis van voorgaande vaststellingen moet er worden geconcludeerd dat er in uw hoofde niet kan

worden besloten tot het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging of van een reëel risico op

ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, a of b van de Vreemdelingenwet. Uw taskara, huwelijksakte,

de overlijdensakte van uw moeder, foto’s van uw gezin en een kopie van de geboorteakte van uw zoon

kunnen bovenstaande conclusie niet wijzigen. Deze document hebben immers betrekking op zaken die

door het CGVS niet worden betwist, namelijk uw herkomst en familiale situatie.

Wat betreft de opmerkingen over de persoonlijke onderhouden d.d. 11.04.2018 en 13.07.2018 die

uw advocaat, meester Charlien Sevens het CGVS toestuurde op 20.08.2018 inzake enerzijds de tolk, het

recht op vluchtelingenstatus cfr. Art. 48, 48/2 en 48/3 van de Vreemdelingenwet en het recht op subsidiaire

bescherming cfr. Art. 48/4 van de Vreemdelingenwet, dienen volgende vaststellingen te worden gemaakt.

Inzake de tolk Dari die u tijdens beide gehoren bijstond, dient opgemerkt dat u tijdens beide persoonlijke

onderhouden erop gewezen werd dat u het onmiddellijk moest melden indien u iets niet begreep. U gaf

echter in beide gevallen aan dat u de tolk begreep (CGVS I, p. 2 en CGVS II, p. 2). Op geen enkel moment

blijkt u tijdens het eerste persoonlijk onderhoud de tolk niet te begrijpen. Tijdens het tweede persoonlijk

onderhoud wordt u aan het einde gevraagd of u de tolk goed hebt begrepen, waarop u zegt dat sommige

woorden niet precies te vertalen zijn (CGVS II, p. 20). Gevraagd welke woorden u niet precies begrepen

hebt, zegt u dat u het zich niet kan herinneren (CGVS II, p. 20). Overigens geeft u tijdens het tweede

persoonlijk onderhoud nergens aan dat u een woord niet begrepen zou hebben.

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

https:// www.refworld.org) en de EASO Country Guidance note: Afghanistan van mei 2018 (pag.1, 71-77

en 89, beschikbaar op https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-country-guidance-afghanistan-

2018.pdf of https://www.easo.europa.eu/country-guidance) in rekening genomen.

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

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

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

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

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

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

over de situatie in Afghanistan.

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

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

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

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

elementen in ogenschouw genomen worden om te bepalen of er sprake is van veralgemeend, willekeurig

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

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

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

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

voortdurend conflict in Afghanistan.

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

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

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

Note wordt er op gewezen dat de schaal van het willekeurig geweld in Afghanistan verschilt van regio tot

regio en dat bij de beoordeling van de veiligheidssituatie per provincie rekening moet gehouden worden

met volgende elementen: (i) de aanwezigheid van actoren van geweld; (ii) de aard van de gebruikte

methodes en tactieken; (iii) de frequentie van de veiligheidsincidenten; (iv) de mate waarin het geweld

geografisch verspreid is binnen een provincie; (v) het aantal burgerslachtoffers; en (vi) de mate waarin

burgers ingevolge het gewapend conflict de provincie ontvluchten.

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.
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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 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 Samangan te worden beoordeeld.

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie (zie EASO Country of Origin Information Report :

Afghanistan Security Situation december 2017 (pag. 1-68 en 228-232, beschikbaar

op https://www.refworld.org/docid/5ac603924.html of https://www.refworld.org) en EASO Country of

Origin Information Report : Afghanistan Security Situation- Update – mei 2018 (pag. 1-24 en 134-

136, beschikbaar op https://www.refworld.org/docid/5b3be4ad4.html of https://www.refworld.org) blijkt dat

het grootste aandeel van het geweld en de kern van het conflict in Afghanistan te situeren is in het Zuiden,

Zuidoosten en het Oosten. De provincie Samangan behoort tot de noordelijke regio van Afghanistan en

wordt in de EASO Guidance Note bestempeld als een provincie 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.

Niettegenstaande insugerents actief zijn in de provincie, komt er weinig berichtgeving over

veiligheidsincidenten uit uw provincie. Het gros van de incidenten die er plaatsvinden zijn niet-

conflictgerelateerd of betreffen “security enforcements”. Deze laatste omvatten vooral arrestaties het

oprollen van wapenopslagplaatsen, en het onschadelijk maken van IED’s. Het geweld dat er plaatsvindt

is bovendien doelgericht van aard. Uit de beschikbare informatie blijkt dat de provincie Samangan ruw

geschat 400.000 inwoners heeft en dat er in 2017 in de gehele provincie 38 burgerslachtoffers

vielen. Aldus dient besloten te worden dat de provincie Samangan in zijn geheel erg laag scoort wat betreft

het aantal veiligheidsincidenten in verhouding met het aantal burgers.

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

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

voor burgers in de provincie Samangan 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. U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel blijkt.
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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 Samangan in uw hoofde dermate verhogen dat er

moet aangenomen dat u bij een terugkeer naar de provincie Samangan een reëel risico loopt op een

ernstige bedreiging van uw leven of persoon.

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

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

Evenmin beschikt het CGVS over elementen die er op wijzen dat er in uw hoofde omstandigheden bestaan

die tot gevolg hebben dat u een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden van willekeurig geweld.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. In zijn eerste punt in het verzoekschrift, “Bekering tot het christendom – christenvervolging”, geeft

verzoeker aan het niet eens te zijn met de motieven van de bestreden beslissing dat hij zijn bekering tot

het christendom onvoldoende aannemelijk maakt.

Hij voert vooreerst aan dat er twijfels zijn met betrekking tot zijn intelligentieniveau. Hij stelt dat hij “in de

nabije toekomst” zal overgaan tot een intelligentietest en de resultaten hiervan bekend zal maken aan de

Raad. Verzoeker merkt verder op dat tijdens de procedure voor de commissaris-generaal reeds werd

aangegeven dat er tolkproblemen waren tijdens het persoonlijk onderhoud. Hij gaf inderdaad niet aan dat

hij bepaalde zaken niet begreep, doch was zich “wellicht” niet bewust van de gevolgen hiervan.

Waar de bestreden beslissing opmerkt dat verzoeker lang gewacht heeft om in België naar een kerk te

gaan, licht verzoeker toe dat “Verzoeker is afkomstig van Afghanistan, daar waar het Islamitisch geloof

het enige geloof is dat toegelaten wordt. Er heerst een angst onder de Afghanen die bekeerden naar het

christendom, omwille van christenvervolging. Verzoeker leeft uiteraard samen met andere Afghanen in

het opvangcentrum, waardoor de stap richting de kerk te zetten zeer groot is. Bovendien kende hij

niemand in België en beheerste hij de taal geenszins.

Uw Raad heeft in haar beslissing dd. 27 februari 2019 (Arrest nr. 217 623) eveneens benadrukt dat de

bekering tot het christendom door een moslim een ingrijpende gebeurtenis is”.

Waar de bestreden beslissing stelt dat verzoeker vreemde verklaringen aflegt over zijn bekering, wijst

verzoeker er andermaal op dat er aanneembare twijfels zijn dat zijn intelligentieniveau kan vergeleken

worden met dat van een achtjarige, ondanks het feit dat “hij volhoudt dat hij kan lezen en schrijven”.

Verzoeker licht toe dat hij lid is van een kerkgemeenschap te Hechtel-Eksel, dat hij, na er lessen

Nederlands gevolgd te hebben, zich er inschreef voor de “24/7 gebedsweek” en sindsdien op zeer

regelmatige basis langsgaat op gebeds- en aanbiddingsavonden. Hij gaat tevens iedere zondag naar een

evangelische kerkdienst in Pelt en volgt hier ook één keer per maand Bijbelstudies. Sinds april 2018 volgt

verzoeker tweewekelijks Bijbelstudie in Deurne, hoewel dit een “niet te onderschatten afstand” van zijn

verblijfplaats betreft, “maar dat heeft hij voor zijn geloof over”.

Verzoeker benadrukt verder dat in de evangelische kerken geen speciale vieringen gehouden worden op

Pinksteren, maar dat zij iedere zondag vieren. Pinksteren valt bovendien elk jaar op een andere datum.

Verzoeker licht bovendien nog toe dat “Op pagina 2 van de bestreden beslissing wordt opgemerkt dat

verzoeker verklaarde dat het hem niet uitmaakt wat de consequenties zouden zijn indien hij zou

terugkeren naar Afghanistan. Dit is in de verkeerde context geplaatst.

Verzoeker heeft dit fatalistisch bedoeld en meer in de zin van: " sterf ik, dan sterf ik maar.. Dit dient te

worden geïnterpreteerd in de zin van de Bijbel, namelijk Paulus was ook bereid om te sterven om zijn

"christen-zijn". Nogmaals dient benadrukt te worden dat de communicatie met verzoeker zeer stroef loopt

en dat letterlijke vertalingen niet altijd letterlijk mogen genomen worden. Indien het CGVS de volgende

vraag gesteld zou hebben: "Denk je dat de kans groot is dat je zal sterven omwille van je beschouwing

als Christen, als je zou terugkeren naar Afghanistan?" Dan zou verzoeker affirmatief geantwoord hebben.”
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Verzoeker meent verder dat het “zeer moeilijk [is] om door iemand te laten beoordelen of iemand al dan

niet een christen is. Een simpele vragenlijst volstaat niet, maar het zijn de handelingen van de bekeerde

persoon die overheersen.” Hij verwijst naar de door hem bijgebrachte verklaring van J.B. (verzoekschrift,

stuk 2) waaruit volgens hem “zeer duidelijk [blijkt dat verzoeker zich wél tot het christendom bekeerde en

dat dit niet puur uit opportunistische overwegingen zou hebben plaatsgevonden”. Hij citeert tevens uit

rechtspraak van de Raad (RvV 27 februari 2019, nr. 217 623) waaruit volgens hem blijkt dat het “niet

voldoende is om te stellen dat een terugkeer niet als bekeerd zou (kunnen) worden beschouwd, ondanks

dat het niet voor iedereen aannemelijk is dat iemand zich bekeerd heeft”. Verzoeker meent dat hij aldus

daadwerkelijk gevaar voor vervolging loopt en verwijst naar de “hernieuwde ranglijst van

christenvervolging” van de vereniging “Open doors” (verzoekschrift, stuk 4), waaruit blijkt Afghanistan op

de tweede plaats staat waar christenvervolging “het meest ernstig genomen wordt”. Hij acht de kans dat

hij niet vervolgd zou worden omwille van zijn bekering aldus “nihil”.

Tot slot vraagt verzoeker om rekening te houden met het feit dat “de echtgenote van verzoeker hem

volledig aan zijn lot heeft overgelaten ten gevolge van zijn bekering naar het christendom. Het gemis naar

haar en zijn twee kinderen is zeer groot, doch hij betaalt deze prijs omdat hij dit juist over heeft voor zijn

(nieuwe) geloof.”

In zijn tweede punt in het verzoekschrift, “Geen band met land van herkomst – verwestering”, wijst

verzoeker erop dat hij werkzaam is in België bij een glasrecyclagebedrijf, Nederlandse les volgt en aldus

zijn uiterste best doet om zich te integreren in de Belgische maatschappij.

Verzoeker heeft bovendien geen enkele band meer met Afghanistan (of Iran) gezien zijn broers op de

hoogte zijn van zijn bekering naar het christendom. Hij meent dan ook dat “Op basis van alle aangehaalde

feiten en stukken dient vastgesteld te worden dat verzoeker bekeerd is naar het christendom én

verwesterd is. Het kan niet betwist worden dat verzoeker bekeerd is gelet op de zeer vele inspanningen

die hij levert om zijn kennis over het christendom te verrijken.”

2.1.2. Ter ondersteuning van het beroep voegt verzoeker volgende stukken bij het verzoekschrift:

- “getuigenis van J.B. – medewerker Sofa & Zo (gebedshuis te Hechtel-Eksel)” (stuk 2);

- RvV 27 februari 2019, nr. 217 623 (stuk 3);

- “Ranglijst christenvervolging Open Doors” (stuk 4);

- het artikel “Christenvervolging blijft toenemen, al zijn er lichtpuntjes” van Robin De Wever van 10 januari

2018 (stuk 5);

- attesten “Tewerkstellingsattest uitzendarbeid” van 25 mei 2019 (stuk 7).

2.1.3. In een aanvullende nota van 12 juni 2019 legt verzoeker volgende stukken neer:

- “Getuigenverklaringen Sofa & ZO – christelijke gemeenschap Hechtel-Eksel en G.G. – Oudste van de

christengemeente te Pelt” (stuk 8);

- een niet-vertaalde kopie van zijn huwelijksakte (stuk 9);

- zijn doopgetuigenis en foto’s van zijn doopsel (stuk 10).

De Raad merkt op dat de stukken 8-10 reeds werden voorgelegd en zich in het administratief dossier

bevinden (Documenten voorgelegd door de asielzoeker, stuk 23, nrs. 2, 8-9).

2.1.4. In een aanvullende nota van 23 augustus 2018 brengt de commissaris-generaal de volgende

documenten ter kennis:

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

Afghanistan” van 30 augustus 2018;

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

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

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

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

2.1.5. In een aanvullende nota van 4 september 2019 legt verzoeker volgende stukken neer:

- een “Tewerkstellingsattest uitzendarbeid” van 14 augustus 2019 (stuk 11);

- e-mailverkeer met verzoekers werkgever met een “referentie werkgever verzoeker” (stuk 12);
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- een brief van P.S., de “Iraanse bijbelleraar van verzoeker”, van 12 augustus 2019 (stuk 13).

2.1.6. Ter terechtzitting legt verzoeker zijn stukkenbundel nogmaals neer.

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

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

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

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

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

redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen.

2.3. Verzoeker slaagt er niet in zijn nood aan internationale bescherming aannemelijk te maken.

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

verzoeker geuite vrees voor vervolging in Afghanistan omwille van het profiel van zijn vader. De Raad

stelt vast dat verzoeker in voorliggend verzoekschrift niet de minste poging onderneemt om deze

pertinente en draagkrachtige motieven, die steun vinden in het administratief dossier, te verklaren of te

weerleggen. Het komt aan verzoeker toe om deze motieven aan de hand van concrete elementen en

argumenten in een ander daglicht te plaatsen, waar hij evenwel geheel in gebreke blijft. De Raad stelt

vast dat de motieven waarop de commissaris-generaal zich baseert om te besluiten onderstaande

vaststellingen duidelijk blijken uit de stukken in het administratief dossier en dat deze motieven deugdelijk

zijn. Gezien deze motivering niet dienstig wordt weerlegd blijft zij onverminderd gehandhaafd: “Er kan

immers worden vastgesteld dat u uw asielproblemen in Afghanistan, waardoor u het land bent ontvlucht,

niet aannemelijk maakt. Er rijzen immers ernstige twijfels omtrent de bedreigingen die u zou hebben

ontvangen als gevolg van het profiel van uw vader. U verklaart dat uw vader werd gedood bij een politiek

conflict door leden van de Hezb-e-Harakat partij en dat u zes jaar nadien als gevolg hiervan zelf problemen

kreeg (CGVS I, p. 15). Gevraagd of uw familieleden in Dar-e-Suf of Mazar-e-Sharif ooit bedreigingen

hebben ontvangen van de twee mannen die uw vader hebben gedood of van andere mensen die tot de

Harakat partij behoren, zegt u dat uw oom langs moederskant en zijn zonen tot de groep behoren die uw

vader heeft gedood. U zegt verder dat zij hun wapens hebben neergelegd en naar Boshi zijn verhuisd. U

voegt eraan toe dat er al heel lang conflicten in Boshi zijn (CGVS I, p. 15). Volgens uw verklaringen is uw

moeder echter altijd blijven wonen in Dar-e-Suf waar de zonen van uw oom langs moederkant woonden,

tot haar overlijden (CGVS I, p. 6). Dat uw moeder nooit enige problemen in de regio gekend heeft (CGVS

I, p. 15 en CGVS III, p. 8), en u zes jaar na het overlijden van uw vader plots wel problemen krijgt in Kaboel

hierdoor, valt moeilijk te rijmen. Geconfronteerd met de vaststelling dat de door u aangehaalde problemen

van twaalf jaar geleden dateren, wordt er u gevraagd of er indicaties zijn waardoor u in geval van terugkeer

problemen zou kunnen ondervinden met deze twee personen of met andere personen die tot de Harakat-

partij behoren, waarop u initieel de nietszeggende verklaring geeft dat uw vader een rijk persoon was

(CGVS I, p. 15). Opnieuw gevraagd waarom u denkt dat u in geval van terugkeer naar Samangan

problemen zou kennen, zegt u dat u problemen heeft omwille van die mensen en dat u gedood zou worden

in Afghanistan (CGVS I, p. 16). U geeft echter geen enkele concrete indiciatie waarom u twaalf jaar na de

feiten nog een vrees zou hebben ten aanzien van deze leden van de Harakat-partij. De vaststelling dat

uw moeder met uw ooms en hun kinderen steeds in de regio bleven wonen zonder enige problemen

bevestigt dit gebrek aan een concrete en gegronde vrees (CGVS III, p. 9). Bovendien verklaarde u dat er

na uw vertrek niemand nog naar u gevraagd heeft (CGVS III, p. 9).”

De Raad treedt verder de commissaris-generaal bij dat geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers

vrees voor vervolging omwille van zijn vermeende bekering tot het christendom. Verzoeker voert in zijn

verzoekschrift aan dat het zeer moeilijk is om te beoordelen of iemand al dan niet christen is en dat vooral

zijn “handelingen” van belang zijn. In zoverre verzoeker hierbij doelt op zijn activiteiten binnen de

Pinksterbeweging in België, die hij andermaal herhaalt in zijn verzoekschrift, merkt de Raad op dat het

loutere feit dat verzoeker in België actief is binnen een christelijke gemeenschap, kerken bezoekt en

Bijbelstudies volgt, niet volstaat om aan te tonen dat hij daadwerkelijk bekeerd is tot het christendom,

gezien dergelijke activiteiten ook om louter opportunistische redenen kunnen worden opgenomen.

De bestreden beslissing oordeelde dan ook op pertinente en correcte wijze dat van een verzoeker om

internationale bescherming die beweert zich te hebben bekeerd, kan worden verwacht dat hij in staat is

om uiteen te zetten om welke reden en op welke wijze het proces van bekering is geschied, alsook wat

de persoonlijke betekenis van de bekering of van de nieuwe geloofsovertuiging inhoudt.
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De verzoeker om internationale bescherming moet gedetailleerde verklaringen kunnen afleggen over zijn

algemene kennis van de geloofsleer en de geloofspraktijk en, indien van toepassing, van zijn kennis van

de kerkgang en de evangeliseringsactiviteiten.

Dit geldt des te meer wanneer de verzoeker om internationale bescherming afkomstig is uit een land waar

de bekering tot een andere dan de in het land algemeen gangbare geloofsovertuiging, strafbaar en/of

maatschappelijk niet aanvaard is, daar een bekering in die omstandigheden ingrijpende en verstrekkende

gevolgen heeft voor de verzoeker om internationale bescherming.

In casu kan, na lezing van het administratief dossier, de Raad enkel vaststellen, in navolging van de

commissaris-generaal, dat verzoeker er niet in slaagt om zijn bekering tot het christendom aannemelijk te

maken. De bestreden beslissing oordeelde immers op pertinente en correcte wijze dat (i) het niet

aannemelijk is dat verzoeker zijn bekering tot het christendom dermate laat in de procedure aanbracht,

(ii) verzoeker tegenstrijdige, vage en ongeloofwaardige verklaringen aflegt over (a) het moment waarop

hij besloot zich te bekeren, (b) de redenen waarom hij interesse kreeg in het christendom en (c) zijn eerste

kennismaking met het christendom, (iii) het niet aannemelijk is dat verzoeker verklaarde dat hij pas sinds

de tweede week van 2018 naar de kerk gaat, gezien hij verklaarde toen al zes maanden te zijn bekeerd

geweest, (iv) verzoekers kennis over (a) de door hem bekeken tv- en radioprogramma’s over het

christendom, (b) de viering van Pinksteren binnen zijn kerkgemeenschap, (c) de volgende religieuze

viering binnen zijn kerkgemeenschap en (iv) de belangrijkste punten van zijn geloof, lacunair is. Deze

vaststellingen volstaan om te besluiten dat geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers verklaring

dat hij bekeerd is tot het christendom.

De bestreden beslissing oordeelde vooreerst terecht dat verzoekers vrees voor vervolging omwille van

zijn vermeende bekering wordt ondergraven doordat hij zijn bekering tot het christendom pas kenbaar

maakte tijdens het eerste persoonlijk onderhoud toen hem gevraagd werd naar zijn documenten, doch

niet eerder bij aanvang van de procedure (CGVS-vragenlijst, stuk 20, p. 1-2) of wanneer hem tijdens het

persoonlijk onderhoud werd gevraagd om welke redenen hij niet zou kunnen terugkeren naar Afghanistan

(Notities van het persoonlijk onderhoud 1, stuk 15, p. 15-16). Dat verzoeker hierbij bovendien verklaarde

“Het maakt me niet uit wat er met me gebeurt als ik terugkeer en ze me over mijn bekering aanspreken.

Ik heb mijn hart gevolgd.” (Notities van het persoonlijk onderhoud, stuk 15, p. 18) is niet in

overeenstemming te brengen met de objectieve informatie die hij zelf aanbrengt in zijn verzoekschrift en

waaruit blijkt dat Afghanistan één van de meest gevaarlijke landen ter wereld is inzake christenvervolging

(verzoekschrift, stuk 5). Indien verzoeker daadwerkelijk tot het christendom bekeerd zou zijn in België kan

dan ook redelijkerwijze worden aangenomen dat hij zich terdege bewust is van de gevaren waartoe zijn

bekering tot het christendom zou kunnen leiden bij een terugkeer naar Afghanistan en enige vrees

hieromtrent reeds zou uiten van bij aanvang van de procedure. Waar verzoeker in zijn verzoekschrift

aanvoert dat zijn verklaring “fatalistisch” bedoeld was, merkt de Raad niet op dat dit gegeven geen afbreuk

doet aan de vaststelling dat zijn verklaringen inzake zijn bekering tot het christendom getuigen van een

lichtzinnigheid die onverenigbaar is met zijn vrees voor vervolging bij een terugkeer naar Afghanistan. De

Raad is dan ook van oordeel dat dergelijke vaststellingen afbreuk doen aan zijn bewering dat hij bekeerd

is tot het christendom, minstens aan de ernst van zijn vrees voor vervolging hieromtrent bij een terugkeer

naar Afghanistan.

Verzoekers verweer dat een bekering naar het christendom “een langdurig proces” is, biedt verder geen

afdoende verklaring voor de vaststelling in de bestreden beslissing dat “Verder legt u vreemde

verklaringen af over de reden waarom uw interesse in het christendom gewekt werd. Gevraagd wat er u

precies aansprak in het christendom, zegt u louter dat alles eerst onderzoek vraagt en dat er daarna liefde

volgt als je interesse toont (CGVS II, p. 6). U wordt hierna tot drie maal diezelfde vraag gesteld, maar u

blijft refereren naar de koran en de islam zonder een eenduidig antwoord te geven (CGVS II, p. 6).

Gevraagd waarom u naar de kerk in Griekenland bent beginnen gaan, zegt u louter “ik weet het niet,

gewoon op een dag ben ik naar daar gelopen, ik weet het niet. Ik las het boek ook zo” (CGVS II, p. 7). Dat

u als praktiserend moslim, die naar de madrassa is gegaan (CGVS II, p. 5), plots interesse krijgt in het

christendom zonder enige intrinsieke motivatie, is opvallend.” De Raad merkt op dat verzoeker in zijn

verzoekschrift zelf aangeeft dat een bekering tot het christendom een ingrijpende gebeurtenis betreft,

zodat redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij in staat is om uiteen te zetten om welke reden en op

welke wijze dit langdurige proces van bekering is geschied. De Raad is echter van oordeel dat op basis

van voorgaande vaststellingen blijkt dat verzoeker er niet in slaagt om zijn redenen om zich tot het

christendom te bekeren op een concrete, doorleefde of geloofwaardige wijze weer te geven tijdens de

persoonlijke onderhouden, hetgeen afbreuk doet aan het bestaan van een geloofwaardige, persoonlijke

overtuiging in hoofde van verzoeker om zich te bekeren tot het christendom.
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Dat de stap richting de kerk zetten initieel te groot was voor verzoeker omdat hij in het opvangcentrum

samenleefde met andere Afghanen, betreft naar het oordeel van de Raad een post-factum verweer, dat

na reflectie tot stand gekomen is na kennisname van de bestreden beslissing en derhalve niet wordt

aangenomen. Verzoeker verklaarde tijdens het persoonlijk onderhoud immers louter dat “Waarom bent u

dan pas naar de kerk beginnen gaan, als u zich al bekeerd had in juli 2017? Ik ging hier in Elsene naar

de kerk en daar spraken ze Nederlands en Engels, ik zei dat ik bekeerd was, maar ik begreep de inhoud

van het programma niet. Ze zeiden, het is niet erg, leer de taal en kom maar terug. Ze hebben het heilige

boek in het Farsi gegeven om hier te lezen. Ik kwam hier naar dat programma in Elsene om de twee

weken of elke week, niet altijd regelmatig, op maandag, van 8u tot 10u” (Notities van het persoonlijk

onderhoud 2, stuk 10, p. 10). Bovendien blijkt uit verzoekers verklaringen dat hij reeds eerder naar de

kerk ging in België in juli 2017 (Ibid., p. 9), hetgeen uit zijn verklaringen bovendien het beginpunt vormde

van zijn bekering tot het christendom. De Raad acht het aldus niet aannemelijk dat verzoeker slechts zes

maanden nadien, in januari 2018, voor het eerst een kerkdienst zou bijwonen, temeer daar verzoeker zelf

benadrukt dat een bekering tot het christendom een ingrijpende gebeurtenis betreft. De Raad is dan ook

van oordeel dat het door verzoeker voorgehouden gedrag wijst op een gebrek aan interesse in zijn

bekering. Dat verzoeker geen Nederlands spreekt biedt geen afdoende verschoning voor deze

nalatigheid, gezien uit zijn verklaringen blijkt dat er verschillende kerken zijn in België die diensten geven

in het Farsi of een tolk Farsi voorzien (Ibid., p. 9).

De Raad wijst er verder op dat, hoewel uit verzoekers verklaringen tijdens het tweede persoonlijk

onderhoud blijkt dat hij enige kennis heeft van het christendom en van de evangeliediensten in zijn

kerkgemeenschap (Notities van het persoonlijk onderhoud 2, stuk 10, p. 12-19), uit zijn verklaringen

eveneens een lacunaire kennis en gebrek aan interesse blijkt met betrekking tot (elementaire elementen

van) zijn geloofsovertuiging, gelet op de vaststellingen in de bestreden beslissing dat verzoekers kennis

over (a) de door hem bekeken tv- en radioprogramma’s over het christendom, (b) de viering van

Pinksteren en (c) de volgende religieuze viering binnen zijn kerkgemeenschap en (iv) de belangrijkste

punten van zijn geloof, lacunair is.

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift nog aanvoert dat er in zijn kerkgemeenschap geen speciale

vieringen worden gehouden op Pinksteren, merkt de Raad op dat dit verweer klemt met verzoekers

verklaringen tijdens het persoonlijk onderhoud waaruit kan blijken dat hij weldegelijk van plan was om

naar een viering voor Pinksteren te gaan: “Welke was het laatste? 1 april was de laatste viering. Bent u

daar zeker van dat er na 1 april geen christelijk feest meer was? Pinksteren is na 1 april. Ik werd

uitgenodigd maar ik ben niet geweest. Waarom niet? Ze zeiden dat ze in Lommel dat feest gingen

organiseren. Die nacht stuurden ze een email dat het uitgesteld was voor de volgende dag maar de

volgende dag ben ik niet geweest. Waarom bent u niet naar uw kerk in Overpelt geweest? Ik weet niet of

ze dat gevierd hebben of niet. In Lommel zeiden ze dat ze gingen vieren. Wanneer valt Pinksteren? 50

dagen na de herrijzenis van Jezus. Op die dag is de Heilige Geest naar de aarde gekomen om met de

apostelen met Jezus te spreken. Het is het begin van de kerk. Wanneer viel Pinksteren dit jaar? Ik werd

uitgenodigd maar ik ben niet geweest. In welke maand viel Pinksteren? Denkt lang na. In mei. Begin mei

of eind mei? Zo exact weet ik het niet, in het midden van mei. Op een weekdag of in een weekend? Ze

wilden dat op zaterdag vieren. Wanneer valt Pinksteren officieel? Dat kan ik mij niet herinneren. Welke is

het volgende? Bedoelt u vanaf vandaag? Ja. Dat weet ik niet. Ze hebben niks laten weten over de

volgende viering.” (Notities van het persoonlijk onderhoud 2, stuk 10, p. 17). Van verzoeker kan aldus

redelijkerwijze worden verwacht dat hij op een doorleefde en gedetailleerde wijze kan vertellen over de

manier waarop hij Pinksteren gevierd heeft en kan antwoorden op vragen inzake eenvoudige, direct

waarneembare en elementaire zaken hierover. Gelet op de vaststellingen in de bestreden beslissing is dit

echter niet het geval: “De kennis van de religie tot dewelke u zich hebt bekeerd komt daarenboven

gebrekkig over, wat ook twijfels doet rijzen over de waarachtigheid van uw innerlijke bekering. U verklaart

tot de Pinksterbeweging, binnen het protestantisme, te behoren (CGVS II, p. 12). Gevraagd wanneer

Pinksteren viel dit jaar, zegt u het zich niet te herinneren (CGVS II, p. 17), hoewel u op dat moment pas

een maand gedoopt was. Dat u zich pas na lang nadenken kan herinneren dat het in het midden van mei

viel, is opmerkelijk. Bovendien blijkt u niet te hebben deelgenomen aan de Pinksterviering. Uw verklaring

hiervoor, namelijk dat ze u ’s nachts een email zouden hebben verzonden dat het uitgesteld was naar de

volgende dag, is weinig overtuigend. Overigens bent u niet op de hoogte of de viering uiteindelijk is

doorgegaan of niet (CGVS II, p. 17). Van een pas gedoopt lid van de Pinkstergemeenschap kan er

verwacht worden dat u op de hoogte bent van de viering van Pinksteren binnen uw gemeenschap.” Dat

Pinksteren elk jaar op een andere dag valt, biedt bovendien geen afdoende verschoning voor de

vaststelling dat van verzoeker redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij weet wanneer de laatste

Pinksteren plaatsvond, gelet op het belang van deze dag voor zijn geloofsgemeenschap.



RvV X - Pagina 13

De vaststellingen van de bestreden beslissing duiden dan ook op een gebrek aan interesse in hoofde van

verzoeker voor belangrijke elementen van zijn geloofsovertuiging alsook een frappante passiviteit,

hetgeen afbreuk doet aan het bestaan van een geloofwaardige, persoonlijke overtuiging in hoofde van

verzoeker om zich te bekeren tot het christendom.

Waar verzoeker voorgaande vaststellingen van de bestreden beslissing tracht te minimaliseren door aan

te voeren dat er “aanneembare twijfels” zijn dat zijn intelligentieniveau vergelijkbaar is met dat van een

achtjarige, merkt de Raad op dat hier tot op heden geen enkel bewijs van voorligt, noch kan dit op enige

wijze blijken uit zijn verklaringen tijdens de persoonlijke onderhouden, waaruit geenszins kan blijken dat

de communicatie met verzoeker dusdanig “stroef” verloopt dat hij niet in staat zou zijn om zijn problemen

op een duidelijke en coherente wijze toe te lichten. Verzoeker geeft in zijn verzoekschrift bovendien zelf

aan dat hij kan lezen en schrijven en verklaarde bij aanvang van de procedure dat hij tot het eerste jaar

van het middelbaar naar school ging in Afghanistan (DVZ-verklaring, stuk 20, p. 10). Verzoeker benadrukt

in zijn verzoekschrift bovendien dat hij tweewekelijks Bijbelstudies volgt in België. Dergelijke vaststellingen

ondermijnen zijn bewering dat hij over het intelligentieniveau van een achtjarige zou beschikken.

Verzoeker toont dan ook geenszins aan dat hij over cognitieve problemen beschikt die hem op enige wijze

zouden verhinderen om zijn vermeende bekering tot het christendom op een gedetailleerde, consistente

en doorleefde wijze toe te lichten tijdens de persoonlijke onderhouden.

In zoverre verzoeker in zijn verzoekschrift verwijst naar tolk- of vertaalproblemen gedurende de

persoonlijke onderhouden, merkt de Raad op dat uit de informatie beschikbaar in het administratief dossier

blijkt dat verzoeker voor het tweede persoonlijk onderhoud een tolk Farsi aanvroeg, doch dat hij

ondervraagd werd met behulp van een tolk Dari. De bestreden beslissing stelde hieromtrent evenwel

reeds terecht vast dat “Wat betreft de opmerkingen over de persoonlijke onderhouden d.d. 11.04.2018 en

13.07.2018 die uw advocaat, meester Charlien Sevens het CGVS toestuurde op 20.08.2018 inzake

enerzijds de tolk, het recht op vluchtelingenstatus cfr. Art. 48, 48/2 en 48/3 van de Vreemdelingenwet en

het recht op subsidiaire bescherming cfr. Art. 48/4 van de Vreemdelingenwet, dienen volgende

vaststellingen te worden gemaakt. Inzake de tolk Dari die u tijdens beide gehoren bijstond, dient

opgemerkt dat u tijdens beide persoonlijke onderhouden erop gewezen werd dat u het onmiddellijk moest

melden indien u iets niet begreep. U gaf echter in beide gevallen aan dat u de tolk begreep (CGVS I, p. 2

en CGVS II, p. 2). Op geen enkel moment blijkt u tijdens het eerste persoonlijk onderhoud de tolk niet te

begrijpen. Tijdens het tweede persoonlijk onderhoud wordt u aan het einde gevraagd of u de tolk goed

hebt begrepen, waarop u zegt dat sommige woorden niet precies te vertalen zijn (CGVS II, p. 20).

Gevraagd welke woorden u niet precies begrepen hebt, zegt u dat u het zich niet kan herinneren (CGVS

II, p. 20). Overigens geeft u tijdens het tweede persoonlijk onderhoud nergens aan dat u een woord niet

begrepen zou hebben.” De Raad merkt bovendien nog op dat verzoeker bij aanvang van de procedure

aangaf het Dari voldoende te beheersen om de problemen die geleid hebben tot zijn vlucht te verwoorden

en hierover vragen te beantwoorden. Gevraagd naar andere talen die verzoeker spreekt, verklaarde hij

bovendien enkel “beetje Engels” doch vermeldde hij niet dat hij Farsi sprak (Dossier overgemaakt aan

CGVS, stuk 21, “Verklaring betreffende de procedure”, p. 1). Bovendien stelt de Raad vast dat verzoeker

in het kader van onderhavig beroep aangeeft gebruik te willen maken van een tolk Dari. Verzoeker toont

dan ook niet aan dat hij deze taal onvoldoende beheerst om tijdens het persoonlijk onderhoud op een

voldoende duidelijke, consistente en doorleefde wijze zijn problemen uiteen te zetten en hierover vragen

te beantwoorden. Verzoeker laat in zijn verzoekschrift bovendien andermaal na om op concrete wijze toe

te lichten hoe deze vermeende tolkproblemen van invloed geweest zouden zijn op de motivering in de

bestreden beslissing. Verzoeker toont dan ook niet aan dat zijn vage, lacunaire of inconsistente

verklaringen tijdens het tweede persoonlijk onderhoud inzake zijn vermeende bekering te wijten zijn aan

tolkproblemen.

Verzoekers verklaringen dat hij zijn vrouw en kinderen niet meer kan zien door zijn vermeende bekering

doch dat hij dit overheeft voor zijn geloof, betreft een blote bewering die geenszins afbreuk kan doen aan

bovenstaande vaststellingen waaruit het opportunistische karakter van verzoekers verklaringen inzake

zijn bekering tot het christendom genoegzaam blijkt.

Verzoeker verwijst in zijn verzoekschrift nog naar een verklaring van J.B. (verzoekschrift, stuk 2) waaruit

volgens hem zijn bekering blijkt en legt in zijn aanvullende nota nog een attest neer van zijn “Iraanse

bijbelleraar”, doch de Raad merkt op dat de neergelegde documenten inzake zijn geloofsbekering

(Documenten neergelegd door de asielzoeker, stuk 23, nrs. 3, 5-6, 8-9; verzoekschrift, stuk 2; aanvullende

nota 4 september 2019, stuk 13) slechts aantonen dat verzoeker Bijbelstudies volgt en geregeld

kerkdiensten bijwoont.
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Op zich tonen deze documenten niet aan dat verzoekers bekering tot het christendom is ingegeven door

een geloofwaardige, persoonlijke overtuiging in hoofde van verzoeker en geen opportunistisch karakter

bevat. Deze documenten zijn dan ook geenszins van die aard om alsnog een ander licht te werpen op de

motieven van de bestreden beslissing.

Uit het voorgaande blijkt dan ook dat geen geloof kan worden gehecht aan een oprechte bekering tot het

christendom in hoofde van verzoeker.

De aan het verzoekschrift toegevoegde landeninformatie over de vervolging van christenen

(verzoekschrift, stukken 4-5) in Afghanistan kan dan ook niet dienstig in rekening worden gebracht, nu

verzoeker in gebreke blijft zijn persoonlijke problemen aannemelijk te maken en deze aldus aan de

algemene informatie te verbinden. Aangezien het opportunistisch karakter van verzoekers vermeende

bekering reeds meermaals is komen vast te staan, kan niet worden ingezien waarom verzoeker ingeval

van terugkeer naar zijn land van herkomst niet gewoon zijn eerdere, sjiitische geloofsovertuiging zou

kunnen opnemen (zie ook infra). Verzoeker maakt geenszins in concreto aannemelijk dat hij door de

buitenwereld/de mensen in zijn land van herkomst zou worden gepercipieerd als een bekeerling tot het

christendom. Het feit dat zijn broers in Iran op de hoogte zouden zijn van zijn bekering betreft een blote

bewering die bovendien geen afbreuk kan doen aan deze vaststelling. De Raad merkt verder nog op dat

een verwijzing naar een arrest van de Raad niet dienstig is bij gebrek aan precedentenwerking

(verzoekschrift, stuk 3).

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift nog wijst op zijn verwestering, merkt de Raad op dat hij geenszins

slaagt om deze vrees te concretiseren. Gelet op het hierboven vastgestelde opportunistische karakter van

zijn bekering, toont verzoeker op geen enkele manier in concreto aan dat zijn verblijf in Europa sinds

maart 2017 van hem een dusdanig verwesterde man zou hebben gemaakt dat hij zou bekeken worden

als bekeerd persoon, dat hij zijn leven niet opnieuw zou kunnen opnemen en dat hij zich bij een terugkeer

naar zijn land van herkomst niet zou kunnen aanpassen aan de aldaar geldende gewoonten, normen en

levenswijze. Verzoeker maakt evenmin aannemelijk dat hij ingevolge een louter verblijf in Europa dreigt

te worden geviseerd of vervolgd in Afghanistan. Uit de door verzoeker neergelegde

tewerkstellingsattesten (verzoekschrift, stuk 7; aanvullende nota 4 september 2019, stuk 11) en de

referentie van zijn werkgever (aanvullende nota 4 september 2019, stuk 12) kan louter zijn integratie in

de Belgische samenleving blijken, doch verzoeker toont niet in concreto aan - en de Raad ziet niet in - op

welke wijze hieruit zou moeten blijken dat hij dusdanig verwesterd zou zijn dat hij zich in Afghanistan niet

zou kunnen schikken naar de daar vigerende wetten, regels en gebruiken of omwille van bepaalde

opvattingen problemen zou krijgen in de zin van artikelen 48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet. De

loutere beweringen dienaangaande kunnen immers niet volstaan om in hoofde van verzoeker een

gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade aan te tonen.

De door verzoeker neergelegde taskara, huwelijksakte, geboorteakte van zijn zoon, foto’s van zijn gezin

en de overlijdensakte van zijn moeder kunnen louter verzoekers identiteit, herkomst en familiebanden

bevestigen, hetgeen in de huidige stand van het onderzoek niet wordt betwist, doch zij vormen geen

bewijs ter staving van de door verzoeker aangehaalde vervolgingsfeiten.

Wat de door verzoeker neergelegde medische attesten betreft, merkt de Raad op dat hieruit louter blijkt

dat verzoeker longproblemen en astma heeft. Verzoeker toont met het louter neerleggen van deze

attesten echter niet aan dat hij omwille van zijn medische problemen een gegronde vrees voor vervolging

heeft of een reëel risico loopt op ernstige schade bij een terugkeer naar zijn land van herkomst.

Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat in deze is voldaan aan de cumulatieve

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

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

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

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

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

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

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

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

er in Afghanistan een gewapend conflict is.
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Dit blijkt genoegzaam uit de UNHCR “Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection

Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan” van 30 augustus 2018.

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

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

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

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

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

volgt:

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

Afghaanse asielzoeker ook een subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate van

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

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

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

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

uit een groot aantal gebieden in Afghanistan krijgen de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4

§ 2 c van de Vreemdelingenwet toegekend op basis van de algemene toestand in hun regio; dit indien zij

hun reële herkomst uit deze regio en hun achtergrond aannemelijk maken en voor zover blijkt dat er geen

reëel intern vluchtalternatief bestaat.

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

Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan van 30

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

www.refworld.org) en de EASO Country Guidance note: Afghanistan van mei 2018 (pag.1, 71-77 en 89,

beschikbaar op https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-country-guidance-afghanistan-

2018.pdf of https://www.easo.europa.eu/country-guidance) in rekening genomen.

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

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

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

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

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

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

over de situatie in Afghanistan.

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

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

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

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

elementen in ogenschouw genomen worden om te bepalen of er sprake is van veralgemeend, willekeurig

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

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

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

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

voortdurend conflict in Afghanistan.

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

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

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

Note wordt er op gewezen dat de schaal van het willekeurig geweld in Afghanistan verschilt van regio tot

regio en dat bij de beoordeling van de veiligheidssituatie per provincie rekening moet gehouden worden

met volgende elementen: (i) de aanwezigheid van actoren van geweld; (ii) de aard van de gebruikte

methodes en tactieken; (iii) de frequentie van de veiligheidsincidenten; (iv) de mate waarin het geweld

geografisch verspreid is binnen een provincie; (v) het aantal burgerslachtoffers; en (vi) de mate waarin

burgers ingevolge het gewapend conflict de provincie ontvluchten.

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

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

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

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

voldoende zijn om het reëel risico voor burgers te beoordelen.

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 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 Samangan te worden beoordeeld.

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie (zie EASO Country of Origin Information Report :

Afghanistan Security Situation december 2017 (pag. 1-68 en 228-232, beschikbaar op

https://www.refworld.org/docid/5ac603924.html of https://www.refworld.org) en EASO Country of Origin
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Information Report : Afghanistan Security Situation- Update – mei 2018 (pag. 1-24 en 134-136,

beschikbaar op https://www.refworld.org/docid/5b3be4ad4.html of https://www.refworld.org) blijkt dat het

grootste aandeel van het geweld en de kern van het conflict in Afghanistan te situeren is in het Zuiden,

Zuidoosten en het Oosten. De provincie Samangan behoort tot de noordelijke regio van Afghanistan en

wordt in de EASO Guidance Note bestempeld als een provincie 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.

Niettegenstaande insugerents actief zijn in de provincie, komt er weinig berichtgeving over

veiligheidsincidenten uit uw provincie. Het gros van de incidenten die er plaatsvinden zijn niet-

conflictgerelateerd of betreffen “security enforcements”. Deze laatste omvatten vooral arrestaties het

oprollen van wapenopslagplaatsen, en het onschadelijk maken van IED’s. Het geweld dat er plaatsvindt

is bovendien doelgericht van aard. Uit de beschikbare informatie blijkt dat de provincie Samangan ruw

geschat 400.000 inwoners heeft en dat er in 2017 in de gehele provincie 38 burgerslachtoffers vielen.

Aldus dient besloten te worden dat de provincie Samangan in zijn geheel erg laag scoort wat betreft het

aantal veiligheidsincidenten in verhouding met het aantal burgers.

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

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

voor burgers in de provincie Samangan 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. U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel blijkt.”

De Raad merkt op dat de informatie toegevoegd door de commissaris-generaal in zijn nota en aanvullende

nota deze analyse genoegzaam bevestigt. De Raad stelt vast dat verzoeker in voorliggend verzoekschrift

niet geen poging onderneemt om deze pertinente en draagkrachtige motieven, die steun vinden in het

administratief dossier, te verklaren of te weerleggen.

De Raad merkt op dat de analyse van de veiligheidssituatie in de provincie Samangan als een geheel

moet worden gelezen en dat deze feiten samen gelezen moeten worden met diverse andere, objectieve

elementen op basis waarvan geoordeeld wordt dat er actueel geen sprake is van een uitzonderlijke situatie

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

te nemen dat verzoeker louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt blootgesteld te worden

aan een ernstige bedreiging van het leven of de persoon zoals bedoeld door artikel 48/4, § 2, c), van de

Vreemdelingenwet.

De vaststellingen in de bestreden beslissing op dit punt worden dan ook overgenomen.

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

niettemin verzoekers verzoek om internationale bescherming ook systematisch individueel worden

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

situaties.

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

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

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

Verzoeker brengt geen andere elementen aan in zijn verzoekschrift.

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

aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar de provincie Samangan een reëel risico zou lopen op ernstige

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

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

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

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

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

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

commissaris-generaal.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig september tweeduizend negentien

door:

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

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT S. VAN CAMP


