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nr. 228 892 van 18 november 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. DESENFANS

Eugène Plaskysquare 92-94/2

1030 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 23 augustus 2019

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

staatlozen van 23 juli 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 18 september 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

14 oktober 2019.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat A.-C. RECKER, die loco advocaat C. DESENFANS verschijnt

voor verzoeker, en van attaché A. SMIS, die verschijnt voor verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

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

22 april 2019 België binnen zonder enig identiteitsdocument en verzoekt op 26 april 2019 om

internationale bescherming. Op 23 juli 2019 beslist de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering

van de subsidiaire beschermingsstatus. Dit is de thans bestreden beslissing, die op 25 juli 2019 aan

verzoeker aangetekend wordt verzonden.

Deze beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bezit u de Afghaanse nationaliteit en bent u Pashtoun van etnische origine,

soennitisch moslim en ongeveer 20 jaar oud. U bent u afkomstig uit Arbapan, een dorp gelegen in

politiedistrict nummer 3 in Jalalabad. Vijf of zes jaar geleden stierf uw vader door een werkongeval. Na

zijn dood kregen u, uw moeder en uw twee broers financiële steun van uw maternale oom. U rondde u

middelbare school af en volgde nadien nog een IT-opleiding aan het Rokhan instituut, waarvan u in

2016 eveneens een diploma verkreeg. In februari 2017 begon u te werken in de privékliniek van dokter

F. (...), een nicht van uw moeder, op Kamran Plaza in Jalalabad. U moest er de patiënten een nummer

geven en ook hun inschrijvingskosten ontvangen.

Twee of drie dagen voor 25 januari 2019 kreeg uw werkgeefster, dokter F. (...), telefoontjes van de

taliban met de vraag om hen geld te betalen voor de jihad, maar zij weigerde dit. Op 25 januari belde de

taliban vervolgens naar u. Ze zeiden dat ze u een bom wilden geven die u in het kantoor van dokter

F. (...) moest plaatsen om haar te doden en dat God u hiervoor zou belonen in het paradijs. U weigerde

dit en informeerde uw werkgeefster hier meteen over, waarop zij u vertelde dat de taliban haar ook had

gebeld en dat u zich geen zorgen moest maken. Ze vroeg u om te blijven werken maar wel op te letten

voor verdachte zaken. Op 1 februari 2019 vond er rond 7u ‘s morgens een explosie plaats nabij de

kliniek. De dokter en uzelf waren op dat ogenblik nog niet ter plaatse en er vielen ook geen andere

gewonden. De kliniek was niet beschadigd maar de apotheek ernaast wel. Omdat u bang was dat er iets

gelijkaardigs zou gebeuren bij de kliniek besloot u na dit incident niet meer te gaan werken. U had ook

geen contact meer met uw werkgeefster, dokter F. (...).

Op 3 februari werd er een dreigbrief onder de voordeur van uw huis gelegd. De brief kwam van de

taliban en was gericht aan u. Ze schreven dat u hun verzoek om een bom te plaatsen in het kantoor van

de dokter had genegeerd en dat ze u een tweede kans gaven om dit te doen. Ook schreven ze dat

indien u nogmaals zou weigeren de taliban over uw lot zou beslissen en u zich nergens in Afghanistan

kon verstoppen. De volgende dag verhuisde u samen met uw moeder en twee broers naar het huis van

uw maternale oom in Behsud. Uw moeder besloot dat u het land moest verlaten en regelde een

hypotheek op jullie huis. Met het geld dat ze hiervoor ontving regelde uw oom uw reis richting Europa.

Op 7 februari bracht uw oom u naar een autostop in Jalalabad van waar u alleen verder reisde naar

Kaboel. Vanuit Kaboel reisde u samen met andere jongens tot in Nimroz. Daar stak u op illegale wijze

de grens met Iran over en wist u op die manier verder te reizen via Turkije, Bulgarije, Servië, Kroatië,

Slovenië, Italië en Frankrijk tot in België. Op 25 maart vond er een tweede explosie plaats bij de kliniek

van dokter F. (...). U vernam dit terwijl u in Servië was. Dit maal werden zowel de kliniek als de apotheek

vernietigd en vielen er ook gewonden.

In totaal duurde uw reis 2,5 maanden. Op 26 april, twee dagen na uw aankomst in België, diende u uw

verzoek om internationale bescherming in. Ter ondersteuning hiervan legt u de volgende documenten

neer: uw diploma IT studies van het Rokhan Instituut, de cijferlijst van uw laatste drie jaren school en de

aanvraag die u deed om deze te krijgen, uw taskara alsook een vertaling hiervan, een klacht die uw

moeder liet opstellen betreffende uw problemen met de taliban, foto’s van de bazaar waar de kliniek

gelegen was alsook van de explosies die er gebeurden, een brief van dokter F. (...) in verband met uw

tewerkstelling bij de kliniek, de werklicentie van dokter F. (...), een brief in verband met de hypotheek die

uw moeder verkreeg voor jullie huis, de dreigbrief van de taliban, een artikel over de tweede aanslag op

25 maart, een voorbeeld van de nummers (tickets) die u aan de patiënten in de kliniek moest geven, de

licentie van de apotheek naast de kliniek die gerund werd door de echtgenoot van dokter F. (...), een

brief waarin de vertegenwoordigers van uw dorp uw problemen bevestigen, een bewijs van tracking van

uw originele documenten die onderweg zijn met DHL.

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.
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Op basis van uw verklaringen wordt door het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen

(CGVS) geconcludeerd dat er in uw hoofde geen sprake is van een gegronde vrees voor vervolging

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

zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming - artikel 48/4, §2, c - van de

vreemdelingenwet.

De reden hiervoor is dat uw verklaringen met betrekking tot de gebeurtenissen die de rechtstreekse

aanleiding zouden gevormd hebben tot uw vertrek uit Afghanistan niet geloofwaardig zijn, en er

tegenstrijdigheden werden vastgesteld tussen niet alleen uw eigen verklaringen, maar ook tussen uw

verklaringen en de documenten die u hebt voorgelegd.

Zo is het eerst en vooral merkwaardig dat u en dokter F. (...) bleven verder werken ondanks de

telefoontjes die jullie beiden kregen van de taliban (CGVS p. 7, 9). U verklaart dat uw werkgeefster u zei

dat u zich geen zorgen moest maken en gewoon moest opletten voor verdachte zaken, maar stelt

tegelijkertijd vreemd genoeg dat jullie ‘zo bang’ waren (CGVS p. 7). Gevraagd om welke reden u toch

besloot te blijven werken, geeft u aan dat dit voor het geld was omdat u uw familie moest onderhouden

(CGVS p. 10). Nochtans lijkt de kans reëel dat u als gezonde en opgeleide jongeman ook wel ander

werk kon vinden in Jalalabad, hetzij tijdelijk, hetzij permanent, en is het dan ook eigenaardig dat u dit

ondanks de dreiging van de taliban niet gedaan hebt.

Voorts dient opgemerkt te worden dat uw verklaringen betreffende de eerste aanslag die plaatsvond op

1 februari 2019 niet consistent zijn. U verklaarde in eerste instantie immers dat de kliniek het doelwit

was en de bom binnen de kliniek werd geplaatst (CGVS p. 7). Gevraagd of nog contact had met uw

werkgeefster na dit incident, antwoordt u opmerkelijk genoeg dat dit niet het geval was (CGVS p. 10).

Gevraagd of u haar dan niet moest verwittigen over het feit dat u niet meer voor haar zou werken,

verklaart u dat ”haar kantoor was aangevallen, een explosie vond daar plaats, het was duidelijk voor

haar dat ik niet langer voor haar zou werken” (CGVS p. 10). Wanneer u hierop de vraag gesteld werd of

uw werkgeefster haar werk wel voortzette na deze aanslag, stelt u eerst dat zij de kliniek voor een tijdje

sloot (CGVS p. 10, 11), om vervolgens plots aan te geven dat de kliniek helemaal niet beschadigd werd

bij de eerste explosie maar enkel de apotheek (CGVS p. 11). Gewezen op het feit dat u eerder nog

verklaarde dat de bom binnen de kliniek tot ontploffing werd gebracht, beweert u opeens dat de eerste

explosie helemaal niet binnen de kliniek gebeurde maar tussen de kliniek en de apotheek, en dat de

apotheek erg beschadigd was (CGVS p. 11). Hierdoor ondermijnt u met andere woorden de door uzelf

eerder aangehaalde vanzelfsprekendheid dat u niet meer terug ging werken (zie supra), en blijft het een

raadsel waarom u uw werkgeefster nooit heeft gecontacteerd om haar te vertellen dat u uw job

stopzette. Gevraagd of uw moeder nog contact had met uw werkgeefster, aangezien zij haar nicht was

en uw moeder u ook aan deze job geholpen had (CGVS p. 4), ontkent u dit opvallend genoeg eveneens

(CGVS p. 11). Ook het feit dat uw moeder uw werkgeefster, die bovendien haar eigen nicht is, nooit

contacteerde om te laten weten dat u niet meer zou gaan werken, laat staan om te vragen hoe het

eigenlijk met haar ging na deze aanslag nabij haar kliniek, is bijzonder weinig aannemelijk. Hetzelfde

geldt overigens voor het feit dat uw werkgeefster andersom ook geen contact meer zou gezocht hebben

met uw moeder na deze eerste explosie (CGVS p. 11). De redenen die u hiervoor aangeeft, namelijk

enerzijds dat uw moeder bang was en anderzijds dat uw moeder geen eigen mobiele telefoon had

(CGVS p. 11), kunnen niet overtuigen.

Daarnaast verklaarde u dat in de dreigbrief van de taliban geschreven stond dat u een tweede kans

kreeg om een aanslag op het leven van dokter F. (...) plegen (CGVS p. 11). Gevraagd of er dan ook een

contactpersoon in de brief vermeld werd indien u zou besluiten om aan de eis van de taliban te voldoen,

antwoordt u dat dit niet het geval was (CGVS p. 11). Gevraagd hoe u hun eis dan zou kunnen

aanvaarden, stelt u vreemd genoeg dat de taliban u opnieuw zou bellen (CGVS p. 12). Ten eerste is het

sowieso weinig geloofwaardig dat de taliban u per brief zou oproepen om een aanslag te plegen

inclusief vermelding van het doelwit dat ze voor ogen hadden. Immers, door dit te doen riskeerden ze

niet alleen dat u, met bewijsstuk in de hand, de autoriteiten hierover kon gaan inlichten, maar ook de

kans op een verijdeling van deze aanslag toenam. Voor een oppositiegroep met jarenlange

strijdervaring als de taliban zou dit een opvallend weinig strategische, en vooral ook zeer

amateuristische aanpak zijn. Ten tweede is het nog veel minder geloofwaardig dat de taliban u een

dergelijke brief zou sturen, om u nadien nog eens op te bellen om te vragen wat uw beslissing ging zijn.

Indien de taliban werkelijk van plan was om telefonisch contact met u op te nemen, zoals ze in het

verleden volgens u nog hadden gedaan, vervalt het nut – waar sowieso ernstige vraagtekens bij kunnen

geplaatst worden (zie supra) – van deze brief immers volledig. Het enige waar deze brief van de taliban
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eigenlijk echt toe kon leiden (en ook heeft geleden) is opvallend genoeg het feit dat u het land verliet,

iets wat de taliban, indien zij u werkelijk wilden ronselen voor een aanslag op de dokter (CGVS p. 12),

net eerder zou willen vermijden.

Overigens blijkt uit de informatie waarover het CGVS beschikt dat er geen sprake is van een

geformaliseerd rekruteringsproces bij de Taliban en dat rekrutering onder dwang zelden tot nooit

voorkomt. Rekrutering door de Taliban gebeurt hoofdzakelijk op vrijwillige basis door een gedeelde

ideologische visie of uit economische overwegingen. Wanneer gedwongen rekrutering toch voorkomt

gebeurt dit bovendien meestal in de familiale of tribale context, wanneer een stam- of familieleider of

dorpshoofd besloten heeft zich aan de zijde van de opstandelingen te scharen, of via beïnvloeding van

religieuze leiders of brainwashing in madrassas. Gedwongen rekrutering van individuele personen door

Talibancommandanten, via directe of indirecte bedreiging van zijn persoon of zijn naasten, valt niet uit te

sluiten maar is hier binnen opnieuw eerder een uitzondering. (info zie blauwe map administratief dossier

CGVS).

Verder is het noemenswaardig dat u niets meer vernam van de taliban nadat u de dreigbrief ontving en

hun eis om een aanslag te plegen op dokter F. (...) een tweede maal negeerde (CGVS p. 12). U ontving

de dreigbrief op 3 februari en verhuisde naar eigen zeggen de volgende dag naar uw maternale oom

(CGVS p. 8). Daar bleef u nog tot 7 februari (CGVS p. 8), oftewel voor een periode van drie dagen.

Gevraagd of er nog iets gebeurde tijdens deze periode, ontkent u dit (CGVS p. 12). Dat de taliban

gedurende deze drie dagen geen enkele actie ondernam nadat ze u al voor de tweede maal vroegen

om een aanslag voor hen te plegen, is echter niet geloofwaardig. Bovendien geeft u aan dat er ook na

uw vertrek uit Afghanistan niets met uw familie gebeurde (CGVS p. 12) en dat zij geen enkele

problemen meer hebben gekend (CGVS p. 13). Als verklaring hiervoor stelt u dat uw moeder een

oudere vrouw is en uw broers met school stopten en intussen voor uw ooms werken, hetgeen echter

haaks staat op de inhoud van de dreigbrief, namelijk dat de taliban u overal in Afghanistan (CGVS p. 7)

zou vinden en straffen. Dat de taliban na een dergelijk dreigement niet eens de moeite zou nemen om u

nog op te sporen, bijvoorbeeld in het huis van uw maternale oom waar u kortstondig verbleef, of

eventueel bij andere familieleden, ondermijnt opnieuw de geloofwaardigheid van de hele zaak. Daarbij

wenst het CGVS op te merken dat u aangaf dat er nog een tweede aanslag plaatsvond terwijl u

Afghanistan al had verlaten (CGVS p. 12). U stelt dat de taliban hier eveneens verantwoordelijk voor

was omdat ze in hun brief naar u hadden geschreven: ”als jij dit niet doet dan zullen wij het doen”

(CGVS p. 12); een overigens eveneens opvallende stelling die nogmaals het nut van de dreigbrief

volledig onderuithaalt en het risico op een verijdeling van de aanslag alleen maar vergrootte. Gevraagd

of u de autoriteiten inlichtte over deze dreigbrief en de mogelijkheid van een nieuwe (poging tot) aanslag

op de dokter, verklaart u bovendien tot alle verbazing dat u dit niet deed (CGVS p. 12). Wanneer hier op

doorgevraagd wordt lijkt u even het noorden kwijt en stelt u op een gegeven ogenblik dat uw

werkgeefster de autoriteiten informeerde over de eerste en tweede explosie, om deze verklaring

vervolgens weer in te trekken en aan te geven dat u helemaal niet weet of zij de autoriteiten inlichtte

(CGVS p. 12, 13). Daarbij wenst het CGVS nog op te merken dat u aan het begin van het persoonlijk

onderhoud – toen uw asielmotieven nog niet aan de orde waren – de vraag gesteld werd sinds wanneer

uw moeder bij uw maternale oom in Behsud leeft, een vraag waarop u opvallend genoeg antwoordde

dat uw moeder pas naar zijn woning verhuisde nadat uw het land verliet (CGVS p. 4), iets wat niet klopt

met uw verklaringen in het kader van uw vluchtrelaas, namelijk dat u samen met uw moeder en broers

naar uw oom verhuisde en vervolgens het land verliet (CGVS p. 8).

Daarenboven dient onderstreept te worden dat er niet alleen sprake is van inconsistenties in uw

verklaringen afgelegd op het CGVS, maar dat deze verklaringen ook afwijken van de feiten zoals door u

uiteengezet in het kader van uw eerste interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken. U stelde destijds

immers dat u van de taliban explosieven moest plaatsen in de apotheek van uw baas (zie vragenlijst

CGVS ingevuld door de DVZ vraag 3.5), terwijl u op het CGVS steeds aangaf dat u de explosieven in

het kantoor van de dokter moest plaatsen (CGVS p. 7, 8). Meer nog, u specifieerde zelfs spontaan dat u

deze bom binnen haar persoonlijke kamer moest plaatsen, oftewel de kamer waar ze haar patiënten

onderzocht (CGVS p. 9). Gevraagd of die kamer zich binnen de kliniek bevindt, bevestigt u dit, en

verklaart u vervolgens dat de kliniek en de apotheek wel in hetzelfde gebouw zijn maar volledig

afgescheiden zijn van elkaar (CGVS p. 9). Gewezen op het feit dat u bij de DVZ verklaarde dat u een

bom moest plaatsen in de apotheek, en niet in het kantoor van de dokter zoals u nu beweert, kan u

alleen maar antwoorden dat u dit nooit heeft gezegd en dat de kliniek het doelwit was (CGVS p. 9).

Nochtans werden tijdens het interview bij de DVZ uw eigen woorden nog herhaald (namelijk: ”De taliban

belde u om explosieven in die apotheek te plaatsen. Hoe is dat verder gelopen?” ) en maakte u destijds

geen opmerking hierover. Ook werd het verslag van dit gesprek u voorgelezen in het Pashtu (zie
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vragenlijst CGVS ingevuld door de DVZ, onderaan) en ontving u hier zelf een kopie van (zie

administratief dossier), en hebt u ook van deze gelegenheden geen gebruik gemaakt om de verklaring

in kwestie, of de notitie ervan, recht te zetten. Het feit dat u aan het CGVS plots verklaart dat u niet in de

apotheek maar wel in de kliniek explosieven moest plaatsen, doet de geloofwaardigheid van deze

gebeurtenissen opnieuw wankelen.

Tenslotte stroken uw verklaringen evenmin met de inhoud van de klachtenbrief die uw moeder volgens

u indiende bij de politie nadat u Afghanistan verliet (CGVS p. 14). Zo wordt in deze brief geopperd dat u

na de aanslag van 1 februari 2019 nog verschillende telefonische waarschuwingen kreeg van

zogenaamde tegenstanders van het regime (zie vertaling documenten p. 1), hoewel u enkel sprak over

één dreigbrief die u ontving (CGVS p. 7, 11-12). Geconfronteerd met deze opvallende tegenstrijdigheid,

en gevraagd of u na de aanslag nog gebeld werd door de taliban, ontkent u dit en herhaalt u dat u enkel

op 25 januari gebeld werd en nadien een brief ontving (CGVS p. 14). Een reden of potentiële

opheldering voor deze tegenstrijdigheid geeft u echter niet. Bovendien wordt er in deze klachtenbrief

ook vermeld dat u om geld gevraagd werd (zie vertaling documenten p. 1), hoewel u dit zelf nooit aangaf

tijdens uw interview op het CGVS en enkel stelde dat uw werkgeefster door de taliban om geld

gevraagd werd (CGVS p. 7). Verder is het op zijn minst merkwaardig dat deze brief opgesteld werd,

alsook ondertekend werd, in uw eigen naam (zie vertaling documenten p. 1), hoewel het uw moeder en

tante waren die volgens u deze klacht gingen neerleggen nadat u het land al verlaten had (CGVS p. 14).

Ook de vermelding op de achterzijde van de brief is opvallend. Zo bevestigen de autoriteiten de eerste

aanslag maar haalt men tegelijk aan dat lokale winkeliers bedreigd werden (zie vertalingen documenten

p. 2), hoewel u nooit aangaf dat er ook nog anderen bedreigd werden naast uw eigen werkgeefster (nl.

dokter F. (...)). Dat uw moeder deze brief zou hebben laten opstellen nadat u Afghanistan reeds verliet,

is geen verschoningsgrond voor deze inconsistenties. Zij was immers ook degene die besloot dat u het

land moest verlaten (CGVS p. 12) en met andere woorden op de hoogte van de zaken. Dat u de

tegenstrijdigheden in deze klachtenbrief overigens zelf nooit eerder hebt opgemerkt, toont aan dat u niet

eens de moeite heeft genomen om dit document, nochtans van primair belang in het kader van uw

asielmotieven, (grondig) te lezen, hetgeen op zijn beurt de geloofwaardigheid van deze motieven

opnieuw ernstig ondergraaft.

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen heeft u niet aannemelijk gemaakt Afghanistan te

hebben verlaten omwille van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie, of omdat u een reëel risico zou lopen te worden geconfronteerd met de

doodstraf of executie, of met foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing.

Bijgevolg moet u zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus voorzien in artikel

48/4, §2, a) of b) van de Vreemdelingenwet worden geweigerd.

De door u in het kader van uw verzoek om internationale bescherming neergelegde documenten doen

geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. Uw diploma, cijferlijst, aanvraag voor cijferlijst, taskara

of Afghaans identiteitsbewijs en de vertaling van uw taskara, hebben louter betrekking op uw identiteit

en herkomst, gegevens die vooralsnog niet ter discussie staan. De foto’s van de bazaar en de explosies

of aanslagen die er plaats vonden, alsook het nieuwsartikel dat u voorlegde, kunnen enkel aantonen dat

er inderdaad incidenten zijn gebeurd op deze plaats en op deze datum, maar bieden verder geen

concrete ondersteuning voor uw persoonlijke betrokkenheid bij deze incidenten, noch voor de door u

voorgehouden problemen met de taliban die hiermee te maken zouden hebben. De werklicentie van uw

(ex-)werkgeefster (dokter F. (...)), de voorbeelden van nummers die u aan de patiënten moest geven, en

de licentie van de apotheek (uitgebaat door de man van uw werkgeefster), hebben dan weer enkel

betrekking op uw tewerkstelling in de kliniek, een element dat net zoals uw identiteit en herkomst niet

betwist wordt. Hetzelfde geldt voor de brief in verband met de hypotheek op jullie huis, die eveneens

geen enkel bewijs kan vormen voor uw problemen met de taliban. Wat betreft de brief van uw (ex-)

werkgeefster en de brief van de verantwoordelijken van uw dorp, documenten die beiden wel

rechtstreeks verwijzen naar uw problemen met de taliban, dient opgemerkt te worden dat deze

documenten een uiterst gesolliciteerd karakter hebben. De tegenstrijdigheden tussen uw verklaringen

en de inhoud van de klachtenbrief werden reeds overlopen, en over de geloofwaardigheid van de

dreigbrief van de taliban werd eerder reeds uitgeweid (zie supra). Bijkomend dient nog te worden

vermeld dat de bewijswaarde van Afghaanse documenten sowieso relatief is, daar zij makkelijk op niet-

reguliere wijze kunnen verkregen worden, zowel in als buiten Afghanistan. Valse documenten kunnen

vaak niet van authentieke documenten worden onderscheiden, ook niet door gedegen experts. Dit blijkt

uit objectieve informatie waarvan een kopie werd toegevoegd aan het administratieve dossier. Bijgevolg

volstaan documenten op zich niet om de eerder vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw relaas te

herstellen. De videoclips van de aanslagen die u eveneens wilde voorleggen als bewijsstukken kunnen
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eveneens niets aan de zaak veranderen. Het gaat hier immers om video’s die volgens u gemaakt

werden door journalisten, reporters of misschien wel toevallige toeschouwers, en zelf bent u niet eens

op deze beelden te zien (CGVS p. 6). Daar het om louter algemene beelden van deze incidenten gaat,

kunnen deze video’s de door u voorgehouden problemen met de taliban eveneens op geen enkele wijze

aantonen.

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

Afghaanse verzoekers 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. Verzoekers 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 87,

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 verzoeker 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.
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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 ononderbroken 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 Jalalabad 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 195-201, beschikbaar op https://www.

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

Report : Afghanistan Security Situation- Update – mei 2018 (pag. 1-24 en 111-118, beschikbaar op

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

Afghanistan: Veiligheidssituatie in Jalalabad, Behsud en Surkhrod van 18 maart 2019, beschikbaar op

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

behsud_en_surkhrod.pdf of https://www.cgvs.be/nl) blijkt dat het grootste aandeel van het geweld en de



RvV X - Pagina 8

kern van het conflict in Afghanistan te situeren is in het Zuiden, Zuidoosten en het Oosten. De provincie

Nangarhar behoort tot de oostelijke regio van Afghanistan. Uit de beschikbare informatie blijkt dat

gewapende militante groeperingen zoals de taliban en Islamitische Staat (ISKP) actief zijn in de meer

afgelegen delen van de provincie. Zo is ISKP hoofdzakelijk openlijk en militair aanwezig in de zuidelijke

districten van de provincie Nangarhar die grenzen aan Pakistan. De taliban is op zijn beurt voornamelijk

sterk aanwezig in de westelijke districten van de provincie. De taliban en ISKP bestrijden elkaar voor de

controle over territoria en de aanwezige mijnen, in het bijzonder in het Tora Bora gebied van waaruit

diverse goederen van en naar Pakistan gesmokkeld worden. De zuidelijke en zuidwestelijke districten

worden het meest getroffen door deze gewapende strijd. Het CGVS benadrukt dat aan verzoekers

afkomstig uit deze regio de subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend omwille van de algemene

veiligheidssituatie in hun regio van herkomst, dit indien zij hun reële herkomst uit deze regio en hun

achtergrond aannemelijk maken en voor zover blijkt dat er in hun hoofde geen reëel intern

vluchtalternatief bestaat.

Inzake de veiligheidssituatie dient echter herhaald en benadrukt te worden dat de situatie in de steden,

vooral de provinciehoofdplaatsen, sterk verschilt van deze op het platteland. Dit geldt eveneens voor de

stad Jalalabad, een stad gelegen aan de rivier Kabul die tevens een apart provinciaal district vormt. In

het bijzonder voor Jalalabad, één van de grotere steden in Afghanistan, dient opgemerkt te worden dat

het geweldsniveau en de typologie van het geweld er erg verschillend is van de rest van de provincie

Nangarhar. De stad is stevig in handen van de overheid en er werden bijkomende

veiligheidsmaatregelen genomen in de laatste maanden, zoals een overdracht van de controle over de

veiligheid van de stad aan het Afghaanse leger, wat een positieve impact op de algemene

veiligheidssituatie in de stad tot gevolg heeft. Het geweld is er voornamelijk gericht tegen

overheidspersoneel, meer bepaald Afghaans en internationaal veiligheidspersoneel, meestal in de vorm

van aanslagen met bermbommen (IED’s), mijnen en andere explosieven. Daarnaast vonden er ook een

aantal complexe aanslagen plaats. Deze aanslagen passen binnen het patroon dat zich de laatste jaren

gevestigd heeft in de grote steden in Afghanistan, met name complexe aanslagen die gericht zijn tegen

high profile- doelwitten waarbij overheidsgebouwen, gebouwen van Afghaanse veiligheidsdiensten, en

plaatsen met een internationale diplomatieke, militaire, humanitaire, supranationale aanwezigheid

geviseerd worden. Hoewel veel van deze complexe aanslagen gebeuren zonder rekening te houden

met mogelijk collateral damage onder burgers, is het duidelijk dat gewone Afghaanse burgers bij deze

aanslagen niet het voornaamste doelwit zijn. Daarnaast werd Jalalabad voornamelijk in de eerste helft

van 2018 getroffen door enkele grootschalige aanslagen opgeëist door ISKP, waarbij “soft targets”

geviseerd werden: bij deze aanslagen zijn de slachtoffers voornamelijk burgers en betreft het licht

bewaakte locaties.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de stad Jalalabad bovendien groter is dan de districtsgrenzen

aanduiden. Bepaalde buitenwijken van de stad Jalalabad liggen in de omliggende districten Behsud, en

Surkhrod, respectievelijke ten noorden en ten westen van de stad Jalalabad. Snelle urbanisatie,

gedreven door economische migratie, plattelandsvlucht, terugkeer van vluchtelingen uit Pakistan en

conflict-gerelateerde ontheemden, heeft de omliggende dorpen doen opgaan in een grootstedelijk

gebied dat ver buiten de districtsgrenzen reikt. De wijken die een buitenwijk vormen van de stad

Jalalabad, maar de jure in een ander district zijn gelokaliseerd, worden door het CGVS bij de stad

Jalalabad gerekend, daar zij deel uitmaken van de stad Jalalabad in haar geheel.

Uit de beschikbare informatie blijkt bovendien dat de typologie van het geweld en het conflictpatroon in

de districten Jalalabad, Behsud en Surkhrod gelijklopend is, en in alle drie de districten kan het gros van

het geweld toegeschreven worden aan de taliban of ISKP. Hoewel het geweld in de drie districten

voornamelijk doelgericht van aard is, zorgt de aard van het gebruikte geweld er voor dat ook burgers

zonder specifiek profiel gedood of verwond worden. De impact van de hierboven beschreven aanslagen

is echter niet van dien aard dat het inwoners van Jalalabad, Behsud of Surkhrod dwingt hun woonplaats

te verlaten, zoals blijkt uit het aantal intern ontheemden (IDP’s). De drie districten blijken daarentegen

een toevluchtsoord te zijn voor burgers die het geweld in andere districten en provincies ontvluchten.

Waar blijkt dat de Taliban volgens hun eigen rapportering over een zekere mate van controle beschikt in

Surkhrod en het district als gecontesteerd wordt aangeduid door andere bronnen, dient erop gewezen te

worden dat dit niet volstaat om te besluiten dat er sprake is van een uitzonderlijke situatie in de zin van

artikel 48/4, § 2, c) Vw. Er dienen immers diverse objectieve elementen in ogenschouw genomen te

worden om in het kader van een alomvattende benadering het reële risico op ernstige schade zoals

bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet te evalueren. Volgende indicatoren worden in

dat opzicht bijzonder relevant geacht: het aantal conflict gerelateerde incidenten, de intensiteit van deze
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incidenten, de doelwitten die de partijen in het conflict beogen, de aard van het gebruikte geweld, de

mate waarin burgers het slachtoffer zijn van doelgericht dan wel willekeurig geweld, de oppervlakte van

het gebied dat getroffen wordt door willekeurig geweld, het aantal slachtoffers in verhouding met het

totale bevolkingsaantal in het betrokken gebied, de impact van dit geweld op het leven van de burgers,

en de mate waarin dit geweld burgers dwingt om hun regio van herkomst te verlaten. Uit de analyse van

de veiligheidsincidenten in het district Surkhrod blijkt dat in de rapporteringsperiode sprake was van

30 geregistreerde incidenten, waarbij geweld in het district voornamelijk doelgericht is, waarbij de

doelwitten de Afghaanse veiligheidsdiensten of opstandelingen betreffen, en er regelmatig melding

gemaakt wordt van operaties van de veiligheidsdiensten waarbij opstandelingen worden gedood. Ook

vielen in deze periode occasionele burgerslachtoffers te betreuren. Uit de beschikbare informatie blijkt

echter niet dat de betwiste controle in het district een dermate ernstige impact heeft op de

veiligheidssituatie in Surkhrod dat er voor burgers een reëel risico op ernstige schade in de zin van

artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet is louter op basis van hun aanwezigheid in het district.

Niettegenstaande er zich in het district Jalalabad met enige regelmaat terreuraanslagen voordoen, kan

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

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

houdt onder andere rekening met het sterk verschillende geweldsniveau en de typologie van het geweld

in de drie districten in vergelijking met de provincie Nangarhar, de controle van de veiligheidsdiensten in

de districten, het relatief beperkte aantal conflict gerelateerde incidenten, waarbij de tweede helft van

2018 een duidelijke daling van het geweldsniveau inhield, de intensiteit van deze incidenten, de

doelwitten die de partijen in het conflict beogen, de aard van het gebruikte geweld, de mate waarin

burgers het slachtoffer zijn van doelgericht dan wel willekeurig geweld, de oppervlakte van het gebied

dat getroffen wordt door willekeurig geweld, het aantal slachtoffers in verhouding met het totale

bevolkingsaantal in het betrokken gebied, de impact van dit geweld op het leven van de burgers, en de

vaststelling dat de districten een toevluchtsoord zijn voor burgers die het geweld in andere regio’s

ontvluchten. Na grondige analyse van de beschikbare informatie is de Commissaris-generaal tot de

conclusie gekomen dat er voor burgers in Jalalabad 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 de zin van art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet. U bracht

geen informatie aan waaruit het tegendeel blijkt.

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

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

aangenomen dat u bij een terugkeer naar Jalalabad 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 Jalalabad.

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.

Tot slot dient opgemerkt te worden dat uit de actuele en objectieve informatie waarover het CGVS

beschikt, blijkt dat Jalalabad via de internationale luchthaven van Kaboel en de weg tussen de

Afghaanse hoofdstad en Jalalabad op een relatief veilige manier toegankelijk is. Vanuit Jalalabad kan u

doorreizen naar de omliggende districten Behsud en Surkhrod, gelegen ten noorden en ten westen van

het district Jalalabad. Gelet op het strategische belang van deze weg, worden gerichte

veiligheidsoperaties door de autoriteiten op deze weg uitgevoerd en is controle over de weg van groot

belang voor de autoriteiten. Het gegeven dat veiligheidsoperaties onderweg plaatsvinden belet niet dat

er nog steeds sterk seizoensgebonden migratiepatronen zijn, waarbij vele Afghanen de koude

wintermaanden in Kabul ontvluchten door naar Jalalabad te reizen, en in omgekeerde richting de

drukkende hitte in de zomer ontvluchten richting Kabul. Uit dezelfde informatie blijkt dat het grootste

probleem op deze weg er de verkeersveiligheid is, waarvan de oorzaken moeten worden gezocht bij

roekeloos rijgedrag en een verouderd wagenpark. Dergelijke risico’s houden echter geen enkel verband

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

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Het verzoekschrift

2.1.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 1, A (2) van het Internationaal

Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en

goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna: Verdrag van Genève), van de artikelen 2 en 3 van het

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden,

ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM) en

van de artikelen 48, 48/2, 48/3, 48/4 en 48/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna:

Vreemdelingenwet).

Het middel is als volgt onderbouwd:

“Met oog op het Verdrag van Genève, heeft verzoeker ernstige bedreigingen ondergaan in zijn land van

herkomst. De bedreigingen hebben plaats gevonden in een huidig context van langdurig gewapend

conflict tussen de regering en haar ondersteuners, en de verschillende anti regering strijdende groepen,

waaronder de Taliban.

Verzoeker heeft een gegronde vrees voor vervolging in geval van terugkeer naar zijn land van herkomst

wegens de bedreigingen van de taliban om hem te doden als hij terugkeert naar Afghanistan, omdat hij

weigerde om met de taliban samen te werken door een bom in zijn werkplaats ontploffen te laten.

Deze vervolgingen en vrees voor vervolging zijn gebaseerd op politieke motieven. Ze zijn dus gebonden

aan het Verdrag van Genève.

Sinds jaren is er een gewelddadig conflict tussen de regering en zijn ondersteuners aan de gang, en de

verschillende anti regering strijdende groepen, waaronder de Taliban, in de provincie van verzoeker,

Nangarhar en in de stad Jalalabad.

Het bestaan van dit conflict wordt uitdrukkelijk erkent in de bestreden beslissing (« (...) », p6).

De Taliban beschouwen verzoeker als ondersteuner van de regering of de internationale coalitie die ze

steunt, omdat hij weigerde om met hen samen te werken. Hij is dus een doelwit voor de Taliban.

Hieromtrent benadrukt het UNCHR document « UNHCR eligibility guidelines for assessing the

international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan » dat alle strijdende groepen,

waaronder de Taliban « systematically target civilians who are associated with, or who are perceived to

be supporting the Afghan Government, pro-Government armed groups, Afghan civil society> and the

international community in Afghanistan, including the international military forces and international

humanitarian and development actors » (UNHCR eligibility guidelines for assessing the international

protection needs of asylum-seekers from Afghanistan, 30 Augustus 2018, p. 39,

https://www.refworld.org/docid/5b8900109.html)

Deze objectieve informatie komt overeen met de verklaringen van verzoeker omtrent bedreigingen die

hij van de Taliban kreeg, omdat hij weigerde om met hen samen te werke.

Dezelfde UNHCR rapport stelt dat « UNHCR considers that in relation to individuals with the following

profiles a particularly careful examination of possible risks is required: 1 - Individuals associated with, or

perceived as supportive of, the Government and the international community, including the international

military forces » (UNHCR eligibility guidelines for assessing the international protection needs of asylum-

seekers from Afghanistan, 19 April 2016, p. 5)
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De verklaringen van verzoeker over de bedreigingen van de Taliban tegen hem, en de gevaar die hij nu

in Afghanistan loopt om gedood te worden komen dus overeen met de hierboven objectieve

beschikbare informatie.

Gezien huidig context van conflict en geweld in Afghanistan en in the provincie van verzoeker, zijn de

verklaringen van verzoeker niet enkel coherent maar ook plausibel.

Bovendien kan verzoeker geen verdediging verkrijgen van zijn eigen overheden, die zeer gering

controle hebben over de regio. Artikel 48/5 bepaalt dat een actor van vervolging een niet-overheidsactor

kan zijn indien de staat of een andere partij welke een aanzienlijk deel van het gebied controleert, geen

bescherming kan bieden aan verzoeker.

de taliban controleren een groot deel van de provincie van herkomst van verzoeker. Verzoeker kan geen

bescherming verkrijgen tegen de daden van vervolging en/of tegen de bedreigingen die hij heeft

meegemaakt en die hij vreest in geval van terugkeer.

Prima facie heeft verzoeker een nood aan een internationale bescherming in de zin van het Verdrag van

Genève wegens vervolgingsfeiten en bedreigingen als gevolg van zijn politieke overtuigingen.

In een tweede middel zal U aangetoond worden dat de grieven van de Commissaris generaal

onvoldoende zijn om de geloofwaardigheid van de vervolgingen die verzoeker heeft ondergaan en zijn

vrees voor vervolging in geval van terugkeer naar Afghanistan in vraag te stellen.

We vragen Uw Raad dan ook, met eerbied, om het geheel van verzoeker verklaringen te willen herlezen

en deze op een objectieve wijze na te gaan. rekening houdend met de algemene beschikbare informatie

zowel over de vervolgingen tegen mensen beschouwd als ondersteuner van de overheden.

Voor de boven gemelde redenen menen we dat er genoeg elementen zijn om zijn vrees voor

vervolgingen in geval van terugkeer als aannemelijk te beschouwen, indien nodig op basis van het

voordeel van twijfel.

Wij benadrukken dat Uw Raad beoordeelde dat « En tout état de cause, le Conseil considère que,

même s’il subsiste un doute sur certains éléments du récit d’asile, ce doute doit profiter au requérant.

De façon générale, le Conseil estime en effet que l’analyse de la crainte de persécution alléguée doit

primer sur la relation précise et circonstanciée de tous les faits de persécution » (CCE, arrêt n° 71 610

du 09/12/2011) en dat « dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du

demandeur, l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte

d’être persécuté qui pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause

qui sont, par ailleurs, tenus pour certains. En l’espèce, si un doute devait subsister sur d'autres points du

récit de la requérante, il existe par ailleurs suffisamment d’indices du bien-fondé de ses craintes pour

justifier que ce doute lui profite » (CCE. arrêt n° 29 226 du 29/06/2009).

Verzoeker ment, op basis van zijn verklaringen, ten eerste dat hij een oprechte inspanning heeft

geleverd om zijn aanvraag om internationale bescherming aannemelijk te maken en te staven en, ten

tweede, dat hem het voordeel van twijfel toegekend moet worden. Er zijn voldoende elementen om zijn

verklaringen als vastgesteld te beschouwen. Inderdaad, zijn verklaringen zijn eenduidig en van goede

trouw en komen overeen met de beschikbare informatie. Zijn verklaringen bevestigen dat hij een

gegronde vrees voor vervolging heeft in Afghanistan.

Bovendien menen wet dat verwerende partij haar onderzoek plicht niet op een afdoende wijze heeft

uitgevoerd. In een tweede middel zal er U aangetoond worden dat de motivering van het CGVS niet

draagkrachtig is.

Voor alle hierboven redenen vraagt verzoeker U, met eerbied, de toekenning van de

vluchtelingenstatus.

Met oog op de subsidiaire bescherming status, indien Uw Raad toch zou oordelen dat verzoeker niet in

aanmerking komt voor de toekenning van de vluchtelingenstatus beoordelend dat er geen band

gemaakt kan worden tussen één of meer van de gronden van vervolging overeenkomstig artikel 1A van

het verdrag van Genève en de ingeroepen vrezen van verzoeker - quod non - dan hoeft hem de
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subsidiaire bescherming toegekend worden wegens een reëel risico op ernstige schade in de zin van

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

Een asielzoeker wie niet aannemelijk zou maken dat hij, persoonlijk en wegens zijn ras, zijn godsdienst,

het behoren tot een bepaald sociaal groep, zijn politieke overtuigingen en/of zijn nationaliteit, een

gegronde vrees voor vervolging heeft in zijn land van herkomst, wel in aanneming kan komen voor de

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus in geval er zwaarwegende gronden bestaan “om aan

te nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst, of in het geval van een staatloze, naar het land

waar hij vroeger gewoonlijk verbleef terugkeert, een reëel risico zou lopen op ernstige schade” en die

geen beroep tot bescherming kan of wil doen op-zijn eigen autoriteiten omwille de risico tot het lopen

van dergelijke schade.

De ernstige schade meer bepaalt in de paragraaf 2 van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet zijn:

a) doodstraf of executie, of,

b) foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker in zijn land

van herkomst, of,

c) ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in

het geval van een internationaal of

binnenlands gewapend conflict.

De Vreemdelingenwet heeft het artikel 15 van de Kwalificatie Richtlijn niet volledig omgezet. Betreffende

de "ernstige bedreigingen'* zoals voorzien door artikel 48/4. §2 c) van de Vreemdelingenwet hoeft de

kandidaat-vluchteling geen persoonlijke redenen tot het lopen op een reëel risico op ernstige schade te

bewijzen of in te roepen opdat de subsidiaire beschermingsstatus hem toegekend zou worden, maar

enkel het risico voor zijn leven of integriteit als gevolg van het willekeurig geweld in het kader van het

binnenland gewapend conflict (L. DELFORGE, E. VINOIS, J. BLOMMAERT, « Parole à l'exil. Les

demandeurs d’asile irakiens et en particulier de Bagdad », Caritas International, CIRE, éd. François

Cornet, mai 2016, p. 25).

Artikel 2 van het EVRM wijdt het recht op leven toe. Deze recht wwdt door het Europees Hof voor de

Rechten van de Mens (hierna "EHRM") beschouwt als één van de meest fundamentele rechten.

Inderdaad, het EHRM beoordeeld dat "Het beb-achtigt een van de fundamentele waarden van

democratische samenlevingen die samen de Raad van Europa vormen. We moeten de bepalingen dus

erg interpreteren” (EHRM, MacCann Farrel t. Verenigd Koninkrijk, 27 september 1995, verzoekschrift n°

18984/91, §147).

Artikel 3 van het EVRM bevat de absolute recht geen foltering of vernederende en/of onmenselijke

behandelingen te ondergaan. Artikel 3 EVRM voorziet geen enkel uitzondering (vaste rechtspraak van

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, o.a., EHMR, Soering t. Verenigd Koninkrijk, 7 juli

1989, verzoek. N° 14038/88; EHRM, Vilvarajah e.a. t. Verenigd Koninkrijk, 30 oktober 1991; EHMR,

Chahal t. Verenigd Koninkrijk, 16 november 1996, verzoek. N° 22414/93; EHRM, Ahmed t. Oostenrijk,

17 december 1996, verzoek. N° 25964/94 ; EHRM, Saadi t. Italië, 28 februari 2008, verzoek.

N° 37201/06 ; EHRM, M.S.S t. België en Griekenland, 21 januari 2011; EHRM, Husseinie t. Zweden,

13 oktober 2011, verzoek. N° 10611/09; RvV, arrest 128 564, 128 540 en 128 565

dd. 2 september 2014) en verplicht de staten de nodige maatregelen te nemen om enige schending van

deze recht te vermijden, ongeacht dat de schending veroorzaakt word door een overheidsactor of door

een particulier (EHRM, Chahal t. Verenigd Koninkrijk, 15 november 1996; EHRM, H.L.R. t. Frankrijk,

29 april 1997, verzoek. N° 24573/94 de welke vermeldt dat “en raison du caractère absolu du droit

garanti, la Cour n’exclut pas que l’article 3 trouve aussi à s'appliquer lorsque le danger émane d’une

personne ou de groupes qui ne relèvent pas de la fonction publique”, §40). Zo beoordeelde de Raad

van State in een arrest 96.643 dd. 19 juni 2001 dat artikel 3 EVRM. de lidstaten verplichtte het recht die

door deze bepaling beschermt word niet te schenden maar ook de schendingen ervan te voorkomen

(CE, n° 96.643, 19 juin 2001, Adm. Publique,09/2001, 154- 155).

De eerbiedigen van beide fundamentele rechten - artikelen 2 en 3 van het EVRM - hebben als gevolg

dat de Staat verplicht is na te gaan of een door haar genomen maatregel niet in strijd is met het recht op

leven en het verbod aan foltering en onmenselijke of vernederende behandelingen (Cass.

16 maart 2000, in T. Vreemdelingenrecht, 2001, vol. 24 en in Jaarboek Mensenrechten 1998 - 2000,

p. 31). Het is de taak van verweerder om grondig en zorgvuldig na te gaan of een asielzoeker een risico

loopt op een schending van de rechten voortvloeiden uit artikelen 2 en 3 van het EVRM in zijn land van

herkomst (EHRM, MSS c. Belgique et Grèce, 21 januari 2011 Y c. Russie, 4 december 2008 ; Saadi c.
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Italie, 28 februari 2008 ; Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni. 30 oktober 1991 ; Cruz Varas et autres c.

Suède, 20 maart 1991).

Het CGVS moet dus nagaan of het terugkeer van een verzoekende partij naar zijn land van herkomst

ten gevolge van een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus, geen risico zou lopen, in hoofde van de asielzoeker, tot een schending van één of

meerdere fundamentele rechten.

In geval een asielzoeker zulke risico loopt in zijn land van herkomst, dan moet er hem een bescherming

toegekend worden.

In casu twijfelt de verwerende partij niet dat verzoeker afkomstig is uit een regio waar een gewelddadig

conflict heerst tussen meerdere gewapende groepen, waaronder de Taliban. Objectieve informatie duidt

dat de Taliban mensen als doelwit nemen die ze als ondersteuner van de regering beschouwen, wat het

geval van verzoeker is (omdat hij weigerde om met hen samen te werken).

Verzoeker is afkomstig uit de politiedistrict nr 3 in Jalalabad, waar de veiligheidssituatie erbarmelijk is.

Geen van deze gegevens word in vraag gesteld of tegengesproken door verwerende partij. Ze moeten

dus als vastgesteld beschouwd worden.

Deze elementen zorgen ervoor dat verzoeker een reëel risico tot ernstige schade loopt in de zin van

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

Verzoeker voldoet aan alle voorwaarden voorzien door artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Bovendien behoort hij tot geen van de door de wet voorziene uitsluitingsgevallen.

In ondergeschikte orde dient hem ten gevolge, de subsidiaire beschermingsstatus toegekend te

worden.”

2.1.2. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de artikelen 48/6,

§ 5, en 62 van de Vreemdelingenwet en van het zorgvuldigheidsbeginsel.

Verzoeker laat gelden dat de motieven van de bestreden beslissing onvoldoende draagkrachtig zijn.

Wat de vluchtelingenstatus betreft, betoogt verzoeker als volgt:

“Verwerende partij ment dat het merkwaardig is dat verzoeker verder bleef werken na de telefoon

bedreigingen van de taliban. Echter heeft verzoeker uitgelegd dat hij de kostwinner van zijn familie, en

hij moest dus verder werken (CGVS p4). Hij legt ook uit dat het nu in Afghanistan wegens de crisis zeer

moeilijk is om een baan te vinden, hij kreeg zijn baan door het netwerk van zijn moeder, en had dus

weinig kansen om een andere werkplaats te vinden indien hij stopte om voor de doctor te werken.

Daarna wordt hem verweten dat hij eerst zou uitgelegd hebben dat de bom binnen de kliniek geplaats

was, en daarna dat het tussen de apotheek en de kliniek ontploft is. Verzoeker bevestigt dat de bom

tussen de kliniek en de apotheek geplaats was. en ment dat er een misverstand met de tolk was. Hij

heeft preciseert dat de apotheek en de kliniek naast elkaar liggen, en dat de bom de muur tussen de

twee beschadigde.

Verder beweert de CGVS dat het vreemd is dat verzoeker nadat hij niet terugkeerde naar zijn

werkplaats (na het ontploffing van de bom), zijn werkgever niet verwittigde dat hij stopte met zijn werk.

Echter legt verzoeker uit dat dit normaal was. hij was bang en traumatiseert, zijn werkgever besefte dat

hij niet terug zou komen werken, aangezien de aanslag en de bedreigingen, zonder dat het voor

verzoeker nodig was om haar te verwittigen.

De CGVS vindt her ook merkwaardig dat de moeder van verzoeker, de tante van zijn werkgever, haar

niet contacteert heeft na de aanslag. Nochtans heeft verzoeker uitgelegd dat zijn moeder oud en band

is, ze wou geen contact opnemen met haar nicht, uit vrees voor haar zoon.

Bovendien beweert verwerende partij dat het niet aannemelijk is dat de taliban een brief aan verzoeker

stuurden over de aanslag, waarin ze hem een "tweede kans" gaven om de aanslag uit te voeren. De
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CGVS brengt echter geen bronnen waarop hij dit bewering baseert. Verzoeker bevestigt dat dit de

werking manier van de taliban is.

Trouwens ment de CGVS dat het feit dat verzoeker, nadat hij verhuisd was en zich schuil hield bij zijn

oom, geen problemen kreeg met de taliban, een teken is dat zijn problemen niet geloofwaardig zijn.

Echter heeft verzoeker uitgelegd dat hij er alleen 3 dagen verbleef, en alleen binnen was (CGVS pl 2).

Hij hield zich schuil, de taliban wisten niet waar hij was. en zijn telefoon was uitgeschakeld. Ze konden

hem dus niet bereiken.

Aangaande het feit dat zijn moeder en broer geen meer problemen gekend hebben met de taliban na de

vertrek van verzoeker, verklaart verzoeker dat de taliban zich niet op zijn moeder wraken zouden omdat

ze een oude vrouw is. Zijn broers zijn ook nog te jong (12 en 14) om doelwitten te worden (CGVS p4)

Betreffend het feit of de overheden op de hoogte waren van de mogelijkheid van een aanslag, bevestigt

verzoeker dat zijn werkgever hem gezegd had dat ze dit handelen zou, en hij is dus niet zeker of ze de

overheden verwittigd heeft of niet.

Aangaande het verhuizen van de familie van verzoeker, bekrachtigt verzoeker dat hij met zijn moeder

en broers naar zijn oom verhuisde na de dreigbrief, en nadat zijn moeder hun huis gehypothekeerd had.

Hij ment dat er een missverstand met de tolk was.

Bovendien wordt aan verzoeker verweten dat de door zijn moeder ingediende klachtenbrief op bepaalde

punten van zijn verklaringen verschilt. Verzoeker benadrukt echter dat hij niet aanwezig was bij het

indienen van dit brief, en dat hij niet verantwoordelijk gehouden kan van eventuele fouten. Hij bevestigt

dat hij meerder telefoon belletjes gekregen heeft, maar alle op dezelfde dag, en daarna en dreigbrief

ontving. Hij legt ook uit dat de taliban hem geen geld vroegen, maar wel geld aan zijn werkgever

vroegen. Hij benadrukt dat hij de tekst niet lezen kon, omdat het handgeschreven is en in een zeer

particuliere en oud style opgesteld werd. hij kon dus eventuele fouten zelfs niet herkennen.”

Wat de subsidiaire beschermingsstatus op basis van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet

betreft, stelt verzoeker het volgende:

“De verwerende partij, die geen twijfel heeft betreffende het feit dat de verzoeker uit de politiedistrict nr 3

van Jalalabad afkomstig is, ment dat er in Jalalabad geen risico op ernstige schade in de zin van art

48/4 § 2 c) bestaat.

Echter is Jalalabad gekenmerkt door een verslechterde veiligheidssituatie.

De laatste Coi Focus "Situation sécuritaire à Jalalabad, Behsud et Surkhrod" van 18 maart 2019 (in het

administratief dossier) meldt dat de situatie sterk verslechterd is in Jalababad, en dat de Afghaanse

overheden machteloos zijn tegen de aanslagen:

"During the research period from 1 March 2017 to 31 January 2018, 98 security incidents took place in

the city of Jalalabad and in the district of the same name. More than half of these incidents involved the

use of lEDs, landmines and other explosives. The region of Jalalabad is confronted with an increased

number of (targeted) murders and with a rising criminality. Most attacks are attributed to the Taliban or

ISKP. Although the violence in the city of Jalalabad is mainly aimed at specific profiles - militaiy and

civilian targets - there are also regularly civilian casualties. Suicide or complex attacks may cause

civilian casualties as collateral damage. The increased number of murders and higher crime levels

create a growing feeling of insecurity in Jalalabad. The Afghan security services are often powerless in

face of major attacks."

(zie "Situation Sécuritaire À Jalalabad, Behsud Et Surkhrod", 18 maart 2019.

https://www.cgra.be/fr/infos-pays/situation-securitaire-jalalabad-behsud-et-surkhrod)

De laatste Coi Focus van maart 2019 melt ook dat de aanvallen zowel doegericht op high profil zijn, als

op burgers:

"Selon l'inventaire de TACLED, les incidents les plus violents qui ont eu lieu dans la ville et le district de

Jalalabad relèvent de la remote violence. Comme décrit dans la méthodologie de TACLED, il s'agit ici

d'actions menées à distance. A titre d'exemples, le Cedoca retiendra les IED (bombes

artisanalesplacées le long des routes), les attaques au drone, les attaques aériennes et de mortier

visant lespersonnes ou les infrastructures 100. Il s’agit tant d'agressions individuelles de civils, de

représentantdes autorités, ou de personnel des services de sécurité, que d'attentats contre des
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infrastructures (we onderlijnenJ comme l’aéroport, la base aérienne, des hôpitaux, des écoles, des

bâtiments des services de sécurité,des bâtiments utilisés dans le cadre des élections, voire un stade.

Ainsi :

- Au moins trois anciens de clan perdent la vie et deux autres sont blessés quand les

talibanscommettent un attentat a l'explosif, dans un hôtel des environs du 2e district de police, prèdu

cinéma Speen Char, le 20 février 201810.

- Une motocyclette chargée d’explosifs est mise à feu près d’un stade, dans le quartier de Pule Behsud

à Jalalabad, le 19 mars 2018. Au moins trois civils sont tués et plusieurs autres sont blessés. C’est l

JSKP qui revendique cet attentat 103

- D’après le canal d’informations afghan P ajhwok. les morts et les blessés sont des membres du parti

Hizb-e lslami qui assistaient à une rencontre 104

- Le 28 avril 2018, un véhicule chargé d’explosifs est mis à feu près d’une mosquée dans lalocalité de

Shanzda Famili, qui fait partie de Jalalabad. La mosquée servait de local 'enregistrement des personnes

qui désiraient voter lors des élections législatives d'octobre 2018.

- Plusieurs explosions ont frappé le stade de cricket de Jalalabad et ses alentours, le 18 mai 2018,

faisant huit morts et des dizaines de blessés parmi les civils 106.

- Trois soldats afghans laissent la vie dans un attentat suicide à Jalalabad, le 5 août 2018107. L 'un

d’eux a repéré l'auteur et a tenté de le contrer. Selon la rumeur, sans son intervention, l 'attentat aurait

fait davantage de victimes 108.

- Le 11 septembre 2018, plusieurs attentats à la bombe se sont produits dans la province de Nangarhâr,

dont un près d'une école pour filles à Jalalabad. Un garçon perd la vie, quatre autres sont blessés"

Wat alleen aanvallen op burgers aangaat, meldt deze laatste Coi Focus :

"Au cours de la période couverte par ce rapport, I’ACLED a enregistré sept incidents relevant de la

violence against civilians à Jalalabad. Il s'agit par exemple d'attentats suicide au moyen d’armes à feu

ou d'explosifs qui font des victimes parmi les civils 125. Notamment :

- Le 7 mars 2018, le directeur des Hajj and Islamic Affairs de la province de Nangarhâr et son chauffeur

perdent la vie dans un attentat suicide près de leur véhicule, à Jalalabad. Plusieurs personnes sont

également blessées.

-Le 17 juin 2018, l’ISKP commet un attentat suicide contre un groupe de personnes qui quittent le

compound du gouverneur. à Jalalabad. Ils y fêtaient le cessez-le-feu entre les talibans et les autorités

afghanes, à la fin du Ramadan127.

- Le 1er juillet2018, au moins dix-neuf personnes, la plupart membres des communauté hindoue et sikhe,

perdent la vie lors d’un attentat suicide contre un convoi en route pour une rencontre avec le président

Ghani. Des dizaines de personnes sont également blessées. Parmi les victimes se trouve aussi le seul

candidat aux élections législatives issu de la communauté sikhe. L 'ISKP revendique l’attentat.

- Le 25 août 2018 est commis un attentat suicide, près du bureau de la commission électorale afghane à

Jalalabad. Des dizaines de manifestants y étaient rassemblés pour témoigner leur soutien au candidat

parlementaire disqualifié"

UNAMA meldt bovendien verschillende gevallen van kidnapping door IS en de taliban, waarbij over 70

burgers meegenomen werden (zie EASO verslag, p200).

De CGVS herkent trouwens zelfs in de betwiste beslissing dat burgers het doelwit waren van meerdere

"grootschalige aanslagen" in 2018 door de ISKP (p4-5).

Bovendien stelt Cedoca zelfs dat de COI focus "Afghanistan: veiligheidssituatie in Jalalabad" van

februari 2018, updated door de COI Focus van maart 2019, waarop de beslissing zich baseert, niet als

volledig kan worden beschouwd zow'el vanwege het gebrek aan toegankelijkheid van gebieden en

gemeenschappen vanwege het conflict, als vanwege methodologische beperkingen. Door de beperkte

toegankelijkheid van de door het conflict geaffecteerde gebieden en gemeenschappen kunnen

journalisten en verslaggevers vaak geen gedetailleerd verslag uitbrengen over deze regio’s. (COI focus

« Afghanistan: veiligheidssituatie in Jalalabad » van 20.02.2018, p. 3).

Hierover, stelde de vorige COI Focus « Afghanistan: Situation sécuritaire à Jalalabad » van 9 juni 2017:

(…)

De COI focus « Afghanistan: Situation sécuritaire à Jalalabad » van 20 februari 2018

(…)

(COI Focus « Afghanistan: Veiligheidssituatie in Jalalabad » van 20 februari 2018, p. 10)

stelt ook:
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(…)

(COI Focus « Afghanistan: Veiligheidssituatie in Jalalabad » van 20 februari 2018, p. 20)

Er moet ook aan worden herinnerd dat ISIS onlangs een sterke aanwezigheid in Afghanistan heeft

gevestigd.

In het licht van deze informatie, betwist verzoeker dat er in Jalalabad geen reel risico op ersntige schade

in de zin van artikel 48/4 § 2 c).

Om deze redenen dient verzoeker de subsidiaire beschermingsstatus toegekend te worden.

Ten gevolge is het onmogelijk dat de Commissaris generaal met alle kennis der zaken een

draagkrachtige beslissing kan nemen betreffende de nood aan internationale bescherming in hoofde

van verzoeker. Dit leidt tot een schending van de formele, uitdrukkelijke motiveringsplicht van

verwerende partij.

Ter conclusie, de elementen die worden ingeroepen door de Commissaris generaal zijn onvoldoende en

alles behalve draagkrachtig.

Er bestaan voldoend objectieve elementen die de nauwkeurige en eenduidige verklaringen van

verzoeker ondersteunen opdat zijn asielrelaas als geloofwaardig beschouwd wordt door Uw Raad,

indien nodig op basis van het voordeel van twijfel.

De argumentatie en redenering van verwerende partij is niet overtuigend en de bestreden beslissing is

niet draagkrachtig gemotiveerd.

Bovendien heeft verwerende partij niet met alle vereiste objectiviteit de verklaringen van verzoeker en

de beschikbare informatie behandeld in tegenstelling met artikel 48/6, §5 van de Vreemdelingenwet.

We volharden dat verzoeker een gegronde vrees voor vervolging heeft, of allerminst een reëel risico

loopt op ernstige schade.

Hij moet een internationale bescherming krijgen.”

2.2. Stukken

2.2.1. Aan het verzoekschrift worden geen nieuwe stavingstukken gevoegd.

2.2.2. Op 4 oktober 2019 brengt verwerende partij overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid, van de

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

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

Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan” van UNHCR van 30 augustus 2018, de COI

Focus “Afghanistan: Veiligheidssituatie in Jalalabad” van 18 maart 2019, het EASO Country of Origin

Information Report “Afghanistan. Security Situation” van december 2017, p. 1-68 en 195-201, en de

updates van respectievelijk mei 2018, p. 1-24 en 111-118, en juni 2019, p. 1-66 en 211-218, van dit

rapport, de “Country Guidance: Afghanistan. Guidance note and common analysis” van EASO van

juni 2019, en de COI Focus “Afghanistan: Jalalabad, Behsud en Surkhrod (addendum)” van

26 augustus 2019.

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

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

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

48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.3.2. Bewijslast

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

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

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

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

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

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

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

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

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

van deze Unierechtelijke bepalingen dienen gelezen te worden.

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

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

twee onderscheiden fasen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

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

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

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

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

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek;

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 verzoeker de schending aan van de artikelen 48 en 48/2

van de Vreemdelingenwet en van artikel 1 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen, dat overigens louter het toepassingsgebied van deze wet

omschrijft, doch geeft hij niet de minste toelichting over de wijze waarop hij deze bepalingen

geschonden acht, zodat de schending ervan niet dienstig wordt aangevoerd.

2.3.3.2. In de mate dat verzoeker in het eerste middel aanvoert dat de artikelen 2 en 3 van het EVRM

worden geschonden, dient te worden vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal in

deze beperkt is tot het onderzoek naar de nood aan internationale bescherming in de zin van de

artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.3.3.3. Het eerste en het tweede middel zijn, 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 verzoeker de vluchtelingenstatus en de

subsidiaire beschermingsstatus worden geweigerd omdat (A) er in zijn hoofde geen sprake is van een

gegronde vrees voor vervolging zoals bepaald in het Verdrag van Genève, nu zijn verklaringen met

betrekking tot de gebeurtenissen die de rechtstreekse aanleiding zouden hebben gevormd tot zijn

vertrek uit Afghanistan niet geloofwaardig zijn en er tegenstrijdigheden werden vastgesteld tussen niet

alleen zijn eigen verklaringen, maar ook tussen zijn verklaringen en de documenten die hij heeft

voorgelegd, en omdat (B) er voor burgers in Jalalabad 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 de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de

Vreemdelingenwet en er geen elementen voorhanden zijn die erop wijzen dat er in zijn hoofde

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

van willekeurig geweld. 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 verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en hierdoor tevens heeft

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

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

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

motivering van bestuurshandelingen en in artikel 62 van de Vreemdelingenwet, voldaan. Verzoeker

maakt niet duidelijk op welk punt deze formele motivering hem niet in staat zou stellen te begrijpen op

grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat niet
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voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. Daarnaast blijkt

uit de uiteenzetting van de middelen dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat

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

Het tweede middel kan in deze mate niet worden aangenomen.

2.3.5. Beoordeling in het licht van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet

Verzoeker verklaart te vrezen voor vervolging door de taliban omdat hij hun verzoek om een bom te

plaatsen in het kantoor van de dokter waar hij tewerkgesteld was had genegeerd.

De Raad is in navolging van de commissaris-generaal van oordeel dat geen geloof kan worden gehecht

aan verzoekers vluchtmotieven.

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat verzoeker ter staving van zijn relaas (onder meer) een

dreigbrief neerlegde waarbij de commissaris-generaal in de bestreden beslissing de volgende pertinente

bedenkingen heeft gemaakt:

“Daarnaast verklaarde u dat in de dreigbrief van de taliban geschreven stond dat u een tweede kans

kreeg om een aanslag op het leven van dokter F. (...) plegen (CGVS p. 11). Gevraagd of er dan ook een

contactpersoon in de brief vermeld werd indien u zou besluiten om aan de eis van de taliban te voldoen,

antwoordt u dat dit niet het geval was (CGVS p. 11). Gevraagd hoe u hun eis dan zou kunnen

aanvaarden, stelt u vreemd genoeg dat de taliban u opnieuw zou bellen (CGVS p. 12). Ten eerste is het

sowieso weinig geloofwaardig dat de taliban u per brief zou oproepen om een aanslag te plegen

inclusief vermelding van het doelwit dat ze voor ogen hadden. Immers, door dit te doen riskeerden ze

niet alleen dat u, met bewijsstuk in de hand, de autoriteiten hierover kon gaan inlichten, maar ook de

kans op een verijdeling van deze aanslag toenam. Voor een oppositiegroep met jarenlange

strijdervaring als de taliban zou dit een opvallend weinig strategische, en vooral ook zeer

amateuristische aanpak zijn. Ten tweede is het nog veel minder geloofwaardig dat de taliban u een

dergelijke brief zou sturen, om u nadien nog eens op te bellen om te vragen wat uw beslissing ging zijn.

Indien de taliban werkelijk van plan was om telefonisch contact met u op te nemen, zoals ze in het

verleden volgens u nog hadden gedaan, vervalt het nut – waar sowieso ernstige vraagtekens bij kunnen

geplaatst worden (zie supra) – van deze brief immers volledig. Het enige waar deze brief van de taliban

eigenlijk echt toe kon leiden (en ook heeft geleden) is opvallend genoeg het feit dat u het land verliet,

iets wat de taliban, indien zij u werkelijk wilden ronselen voor een aanslag op de dokter (CGVS p. 12),

net eerder zou willen vermijden.”

Door in het tweede middel louter te poneren dat de commissaris-generaal geen bronnen bijbrengt

waarop hij zijn bewering dat het niet aannemelijk is dat de taliban hem een brief stuurden over de

aanslag waarin ze hem een tweede kans gaven om de aanslag uit te voeren baseert en door louter te

bevestigen dat dit de werkwijze is van de taliban, slaagt verzoeker er niet in de voorgaande pertinente

motieven van de bestreden beslissing te weerleggen of te ontkrachten. De loutere omstandigheid dat

niet gedocumenteerd wordt dat de taliban niet zou handelen op de wijze zoals door verzoeker wordt

voorgehouden, doet geen afbreuk aan de vaststelling dat deze handelswijze zeer amateuristisch

overkomt en dat om deze reden de bewijswaarde van de door verzoeker voorgelegde dreigbrief voor

verzoekers relaas dient te worden gerelativeerd. Verzoeker beperkt zich overigens zelf tot een loutere

bewering waar hij stelt dat dit de werkwijze is van de taliban. Hij laat na deze bewering in concreto te

staven of te onderbouwen met enig begin van bewijs. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt

nochtans dat er bij de taliban geen sprake is van een geformaliseerd rekruteringsproces en dat

rekrutering onder dwang zelden tot nooit voorkomt (administratief dossier (hierna: adm. doss.), stuk 17,

map met ‘Landeninformatie’, nr. 1, COI Focus “Afghanistan: Rekrutering bij gewapende oppositie en

milities aan overheidszijde” van 17 februari 2014). In de bestreden beslissing wordt dit als volgt

toegelicht:

“Rekrutering door de Taliban gebeurt hoofdzakelijk op vrijwillige basis door een gedeelde ideologische

visie of uit economische overwegingen. Wanneer gedwongen rekrutering toch voorkomt gebeurt dit

bovendien meestal in de familiale of tribale context, wanneer een stam- of familieleider of dorpshoofd

besloten heeft zich aan de zijde van de opstandelingen te scharen, of via beïnvloeding van religieuze

leiders of brainwashing in madrassas. Gedwongen rekrutering van individuele personen door

Talibancommandanten, via directe of indirecte bedreiging van zijn persoon of zijn naasten, valt niet uit te

sluiten maar is hier binnen opnieuw eerder een uitzondering. (info zie blauwe map administratief dossier

CGVS).”
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De bewijswaarde van de door verzoeker voorgelegde dreigbrief voor de geloofwaardigheid van zijn

relaas wordt verder onderuit gehaald door verzoekers verklaring dat de taliban in deze brief hadden

geschreven dat als hij de aanslag niet zou plegen, zij dat wel zouden doen (adm. doss., stuk 5, Notities

van het persoonlijk onderhoud, p. 12). Dit ontkracht niet alleen de dreigementen aan het adres van

verzoeker, het vergroot ook nog het risico op een verijdeling van de aanslag.

Voorts legde verzoeker ter staving van zijn relaas een klachtenbrief neer die zijn moeder zou hebben

ingediend nadat hij Afghanistan had verlaten, doch stroken zijn verklaringen niet met de inhoud van dit

document. De commissaris-generaal licht dit in de bestreden beslissing als volgt toe:

“Zo wordt in deze brief geopperd dat u na de aanslag van 1 februari 2019 nog verschillende telefonische

waarschuwingen kreeg van zogenaamde tegenstanders van het regime (zie vertaling documenten p. 1),

hoewel u enkel sprak over één dreigbrief die u ontving (CGVS p. 7, 11-12). Geconfronteerd met deze

opvallende tegenstrijdigheid, en gevraagd of u na de aanslag nog gebeld werd door de taliban, ontkent

u dit en herhaalt u dat u enkel op 25 januari gebeld werd en nadien een brief ontving (CGVS p. 14). Een

reden of potentiële opheldering voor deze tegenstrijdigheid geeft u echter niet. Bovendien wordt er in

deze klachtenbrief ook vermeld dat u om geld gevraagd werd (zie vertaling documenten p. 1), hoewel u

dit zelf nooit aangaf tijdens uw interview op het CGVS en enkel stelde dat uw werkgeefster door de

taliban om geld gevraagd werd (CGVS p. 7). Verder is het op zijn minst merkwaardig dat deze brief

opgesteld werd, alsook ondertekend werd, in uw eigen naam (zie vertaling documenten p. 1), hoewel

het uw moeder en tante waren die volgens u deze klacht gingen neerleggen nadat u het land al verlaten

had (CGVS p. 14). Ook de vermelding op de achterzijde van de brief is opvallend. Zo bevestigen de

autoriteiten de eerste aanslag maar haalt men tegelijk aan dat lokale winkeliers bedreigd werden (zie

vertalingen documenten p. 2), hoewel u nooit aangaf dat er ook nog anderen bedreigd werden naast uw

eigen werkgeefster (nl. dokter F. (...)). Dat uw moeder deze brief zou hebben laten opstellen nadat u

Afghanistan reeds verliet, is geen verschoningsgrond voor deze inconsistenties. Zij was immers ook

degene die besloot dat u het land moest verlaten (CGVS p. 12) en met andere woorden op de hoogte

van de zaken. Dat u de tegenstrijdigheden in deze klachtenbrief overigens zelf nooit eerder hebt

opgemerkt, toont aan dat u niet eens de moeite heeft genomen om dit document, nochtans van primair

belang in het kader van uw asielmotieven, (grondig) te lezen, hetgeen op zijn beurt de

geloofwaardigheid van deze motieven opnieuw ernstig ondergraaft.”

Door er in het tweede middel op te wijzen dat hij niet aanwezig was bij het indienen van deze brief en

dat hij dus niet verantwoordelijk is voor eventuele fouten, slaagt verzoeker er niet in de voorgaande

motieven, die steun vinden in het administratief dossier, te weerleggen of te ontkrachten. Zijn moeder

was degene die had besloten dat verzoeker het land moest verlaten, zodat ervan kan worden uitgegaan

dat zij goed op de hoogte is van verzoekers voorgehouden problemen. Bovendien biedt verzoeker geen

verklaring waarom deze brief opgesteld en ondertekend was in zijn naam, terwijl hij reeds het land had

verlaten. Dat verzoeker de tekst niet kon lezen omdat het handgeschreven is en in een oude stijl was

opgesteld, doet geen afbreuk aan het gegeven dat zijn verklaringen danig verschillen met de inhoud

ervan. Bovendien toont verzoeker niet aan dat hij, zo hij de tekst – die nota bene in zijn naam opgesteld

en ondertekend was – wilde lezen, hiervoor geen beroep had kunnen doen op een derde.

Wat betreft de overige documenten die verzoeker tijdens de administratieve procedure ter staving van

zijn relaas neerlegde, kan worden gewezen op de volgende pertinente vaststellingen in de bestreden

beslissing, die door verzoeker in het verzoekschrift geheel ongemoeid worden gelaten:

“Uw diploma, cijferlijst, aanvraag voor cijferlijst, taskara of Afghaans identiteitsbewijs en de vertaling van

uw taskara, hebben louter betrekking op uw identiteit en herkomst, gegevens die vooralsnog niet ter

discussie staan. De foto’s van de bazaar en de explosies of aanslagen die er plaats vonden, alsook het

nieuwsartikel dat u voorlegde, kunnen enkel aantonen dat er inderdaad incidenten zijn gebeurd op deze

plaats en op deze datum, maar bieden verder geen concrete ondersteuning voor uw persoonlijke

betrokkenheid bij deze incidenten, noch voor de door u voorgehouden problemen met de taliban die

hiermee te maken zouden hebben. De werklicentie van uw (ex-)werkgeefster (dokter F. (...)), de

voorbeelden van nummers die u aan de patiënten moest geven, en de licentie van de apotheek

(uitgebaat door de man van uw werkgeefster), hebben dan weer enkel betrekking op uw tewerkstelling

in de kliniek, een element dat net zoals uw identiteit en herkomst niet betwist wordt. Hetzelfde geldt voor

de brief in verband met de hypotheek op jullie huis, die eveneens geen enkel bewijs kan vormen voor

uw problemen met de taliban. Wat betreft de brief van uw (ex-) werkgeefster en de brief van de

verantwoordelijken van uw dorp, documenten die beiden wel rechtstreeks verwijzen naar uw problemen

met de taliban, dient opgemerkt te worden dat deze documenten een uiterst gesolliciteerd karakter

hebben. (…). Bijkomend dient nog te worden vermeld dat de bewijswaarde van Afghaanse documenten

sowieso relatief is, daar zij makkelijk op niet-reguliere wijze kunnen verkregen worden, zowel in als

buiten Afghanistan. Valse documenten kunnen vaak niet van authentieke documenten worden
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onderscheiden, ook niet door gedegen experts. Dit blijkt uit objectieve informatie waarvan een kopie

werd toegevoegd aan het administratieve dossier. Bijgevolg volstaan documenten op zich niet om de

eerder vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw relaas te herstellen. De videoclips van de aanslagen

die u eveneens wilde voorleggen als bewijsstukken kunnen eveneens niets aan de zaak veranderen.

Het gaat hier immers om video’s die volgens u gemaakt werden door journalisten, reporters of

misschien wel toevallige toeschouwers, en zelf bent u niet eens op deze beelden te zien (CGVS p. 6).

Daar het om louter algemene beelden van deze incidenten gaat, kunnen deze video’s de door u

voorgehouden problemen met de taliban eveneens op geen enkele wijze aantonen.”

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

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

Gelet op wat hierboven is uiteengezet, kunnen de door verzoeker neergelegde documenten op zich niet

volstaan om in deze stand van zaken de relevante elementen van zijn vluchtrelaas geloofwaardig te

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

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

de voorgelegde documenten, geloofwaardig kunnen worden geacht.

Wat dit betreft volgt de Raad de commissaris-generaal waar deze het merkwaardig acht dat verzoeker

en de dokter voor wie hij werkte bleven verder werken ondanks de telefoontjes die zij beiden kregen van

de taliban. De bestreden beslissing bevat hierover de volgende toelichting:

“U verklaart dat uw werkgeefster u zei dat u zich geen zorgen moest maken en gewoon moest opletten

voor verdachte zaken, maar stelt tegelijkertijd vreemd genoeg dat jullie ‘zo bang’ waren (CGVS p. 7).

Gevraagd om welke reden u toch besloot te blijven werken, geeft u aan dat dit voor het geld was omdat

u uw familie moest onderhouden (CGVS p. 10). Nochtans lijkt de kans reëel dat u als gezonde en

opgeleide jongeman ook wel ander werk kon vinden in Jalalabad, hetzij tijdelijk, hetzij permanent, en is

het dan ook eigenaardig dat u dit ondanks de dreiging van de taliban niet gedaan hebt.”

Door in het tweede middel te stellen dat hij heeft uitgelegd dat hij de kostwinner was van zijn familie en

dat hij daarom moest blijven verder werken, beperkt verzoeker zich tot een herhaling van wat hij eerder

tijdens het gehoor voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna:

CGVS) reeds verklaard heeft. Het louter herhalen van de eerder afgelegde verklaringen is echter niet

van aard om de motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten (cf. RvS 10 maart 2006,

nr. 156.221; RvS 4 januari 2006, nr. 153.278). Het komt aan verzoeker toe om de motieven van de

bestreden beslissing met concrete argumenten in een ander daglicht te stellen. Verzoeker blijft hiertoe

echter in gebreke. Waar hij nog stelt dat het in Afghanistan moeilijk is om werk te vinden, beperkt

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

begin van bewijs. Hij maakt hiermee niet aannemelijk dat er voor een gezonde en opgeleide jongeman

als hij in Jalalabad geen reële kans is op het vinden van een andere baan.

Daarnaast wordt er in de bestreden beslissing nog op goede gronden gewezen op de volgende

inconsistenties in verzoekers verklaringen over de aanslag van 1 februari 2019 nabij de kliniek waar hij

werkte:

“U verklaarde in eerste instantie immers dat de kliniek het doelwit was en de bom binnen de kliniek werd

geplaatst (CGVS p. 7). Gevraagd of nog contact had met uw werkgeefster na dit incident, antwoordt u

opmerkelijk genoeg dat dit niet het geval was (CGVS p. 10). Gevraagd of u haar dan niet moest

verwittigen over het feit dat u niet meer voor haar zou werken, verklaart u dat ”haar kantoor was

aangevallen, een explosie vond daar plaats, het was duidelijk voor haar dat ik niet langer voor haar zou

werken” (CGVS p. 10). Wanneer u hierop de vraag gesteld werd of uw werkgeefster haar werk wel

voortzette na deze aanslag, stelt u eerst dat zij de kliniek voor een tijdje sloot (CGVS p. 10, 11), om

vervolgens plots aan te geven dat de kliniek helemaal niet beschadigd werd bij de eerste explosie maar

enkel de apotheek (CGVS p. 11). Gewezen op het feit dat u eerder nog verklaarde dat de bom binnen

de kliniek tot ontploffing werd gebracht, beweert u opeens dat de eerste explosie helemaal niet binnen

de kliniek gebeurde maar tussen de kliniek en de apotheek, en dat de apotheek erg beschadigd was

(CGVS p. 11). Hierdoor ondermijnt u met andere woorden de door uzelf eerder aangehaalde

vanzelfsprekendheid dat u niet meer terug ging werken (zie supra), en blijft het een raadsel waarom u

uw werkgeefster nooit heeft gecontacteerd om haar te vertellen dat u uw job stopzette. Gevraagd of uw

moeder nog contact had met uw werkgeefster, aangezien zij haar nicht was en uw moeder u ook aan

deze job geholpen had (CGVS p. 4), ontkent u dit opvallend genoeg eveneens (CGVS p. 11). Ook het

feit dat uw moeder uw werkgeefster, die bovendien haar eigen nicht is, nooit contacteerde om te laten

weten dat u niet meer zou gaan werken, laat staan om te vragen hoe het eigenlijk met haar ging na

deze aanslag nabij haar kliniek, is bijzonder weinig aannemelijk. Hetzelfde geldt overigens voor het feit
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dat uw werkgeefster andersom ook geen contact meer zou gezocht hebben met uw moeder na deze

eerste explosie (CGVS p. 11). De redenen die u hiervoor aangeeft, namelijk enerzijds dat uw moeder

bang was en anderzijds dat uw moeder geen eigen mobiele telefoon had (CGVS p. 11), kunnen niet

overtuigen.”

Verzoeker verduidelijkt in het tweede middel dat de apotheek en de kliniek naast elkaar liggen en dat de

bom de muur tussen de twee beschadigde. Aldus brengt verzoeker thans een derde versie van de door

hem voorgehouden feiten ten berde. Waar volgens hem eerst de bom in de kliniek werd geplaatst en

vervolgens enkel de apotheek werd beschadigd, wordt volgens deze versie enkel de muur tussen de

kliniek en de apotheek beschadigd. Het hoeft geen betoog dat het aanreiken van nog een andere versie

van de beweerde feiten, de vastgestelde tegenstrijdigheid niet opheft, laat staan zijn geloofwaardigheid

ten goede komt. Waar verzoeker de aangehaalde incoherenties nog tracht te wijten aan een

misverstand met de tolk, beperkt hij zich tot een loutere bewering die niet in concreto wordt gestaafd of

onderbouwd met enig begin van bewijs. Voorts blijkt uit de stukken van het administratief dossier niet

dat verzoeker vóór het nemen van de bestreden beslissing hierover enige opmerking heeft geformuleerd

aan het CGVS, zodat hij conform artikel 57/5quater, § 3, vijfde lid, van de Vreemdelingenwet wordt

geacht in te stemmen met de inhoud van de notities van het persoonlijk onderhoud. Uit deze notities

blijkt duidelijk dat verzoeker eerst verklaarde dat de bom in de kliniek werd geplaatst (adm. doss., stuk

5, Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 7) om daarna te verklaren dat enkel de apotheek werd

beschadigd (Ibid., p. 11).

Waar verzoeker het nog normaal acht dat hij zijn werkgeefster niet verwittigde nu hij bang en

getraumatiseerd was, beperkt hij zich tot een summiere verklaring (post factum) voor de in de bestreden

beslissing aangehaalde vaststellingen hierover. Waar hij zijn nalatigheid verklaart door te stellen dat zijn

werkgeefster besefte dat hij niet meer terug zou komen werken, beperkt hij zich tot een loutere herhaling

van wat hij eerder tijdens het gehoor op het CGVS reeds verklaard heeft. Hij slaagt er hiermee evenwel

niet in de voorgaande motieven in een ander daglicht te plaatsen. Ook voor de omstandigheid dat zijn

moeder, die de tante van zijn werkgeefster was en dankzij wie hij bij zijn werkgeefster aan een job is

geraakt, zijn werkgeefster niet verwittigde dat hij omwille van de aanslag zou stoppen met werken, biedt

verzoeker geen overtuigende verklaring. Verzoeker beperkt zich ook hier tot een loutere (partiële)

herhaling van wat hij hierover op het CGVS verklaard heeft, zonder de motieven van de bestreden

beslissing in een ander daglicht te stellen.

Verder acht ook de Raad het weinig aannemelijk dat verzoeker niets meer vernam van de taliban nadat

hij de dreigbrief had ontvangen en hun eis om een aanslag te plegen bij zijn werkgeefster een tweede

keer had genegeerd. In de bestreden beslissing wordt hierover terecht als volgt overwogen:

“U ontving de dreigbrief op 3 februari en verhuisde naar eigen zeggen de volgende dag naar uw

maternale oom (CGVS p. 8). Daar bleef u nog tot 7 februari (CGVS p. 8), oftewel voor een periode van

drie dagen. Gevraagd of er nog iets gebeurde tijdens deze periode, ontkent u dit (CGVS p. 12). Dat de

taliban gedurende deze drie dagen geen enkele actie ondernam nadat ze u al voor de tweede maal

vroegen om een aanslag voor hen te plegen, is echter niet geloofwaardig. Bovendien geeft u aan dat er

ook na uw vertrek uit Afghanistan niets met uw familie gebeurde (CGVS p. 12) en dat zij geen enkele

problemen meer hebben gekend (CGVS p. 13). Als verklaring hiervoor stelt u dat uw moeder een

oudere vrouw is en uw broers met school stopten en intussen voor uw ooms werken, hetgeen echter

haaks staat op de inhoud van de dreigbrief, namelijk dat de taliban u overal in Afghanistan (CGVS p. 7)

zou vinden en straffen. Dat de taliban na een dergelijk dreigement niet eens de moeite zou nemen om u

nog op te sporen, bijvoorbeeld in het huis van uw maternale oom waar u kortstondig verbleef, of

eventueel bij andere familieleden, ondermijnt opnieuw de geloofwaardigheid van de hele zaak.”

Verzoeker voert in het tweede middel aan dat hij zich slechts gedurende drie dagen schuil hield bij zijn

oom, dat de taliban niet wisten waar hij was en dat zijn telefoon was uitgeschakeld. Dit verklaart

evenwel nog niet waarom de taliban geen moeite deed om verzoeker op te sporen bij zijn maternale

oom of bij andere familieleden. Bovendien dient er nog op te worden gewezen dat de bestreden

beslissing moet worden gelezen als een geheel en niet als van elkaar losstaande zinnen. Het is het

geheel van de in de bestreden beslissing opgesomde motieven dat de commissaris-generaal heeft doen

besluiten tot de weigering van de vluchtelingenstatus. De commissaris-generaal hield hierbij niet enkel

rekening met de periode van drie dagen dat verzoeker zich bij zijn maternale oom verscholen had, maar

evenzeer met het gegeven dat er ook na verzoekers vertrek niets met zijn familie gebeurde. Verzoeker

laat hierover gelden dat zijn moeder en broers na zijn vertrek geen problemen hebben gekend met de

taliban omdat zijn moeder een oude vrouw is en zijn broers te jong zijn om doelwitten te worden. Dit kan

evenwel niet verklaren waarom de taliban bij hen niet eens de moeite deed om verzoeker op te sporen.
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Ook verzoekers verklaringen voor het merkwaardige gegeven dat hij de (lokale) autoriteiten niet inlichtte

over de dreigbrief die hij van de taliban had ontvangen en over de mogelijkheid van een nieuwe (poging

tot) aanslag op zijn werkgeefster zijn niet coherent. Verzoeker stelde hierover op het CGVS eerst dat

zijn werkgeefster de autoriteiten informeerde over de eerste en de tweede aanslag (adm. doss., stuk 5,

Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 12) om meteen daarna te zeggen dat hij niet weet of zijn

werkgeefster de autoriteiten inlichtte over de eerste explosie en dat hij niet weet wat er na zijn vertrek uit

Afghanistan gebeurde (Ibid., p. 12-13). Voor zover verzoeker thans in het tweede middel opwerpt dat

zijn werkgeefster hem gezegd had dat ze dit behandelen zou, beperkt hij zich tot het geven van een

summiere verklaring (post factum) voor de voornoemde tegenstrijdigheid, zonder de voorgaande

vaststellingen in concreto te weerleggen.

De commissaris-generaal wijst verder in de bestreden beslissing nog terecht op de volgende

tegenstrijdigheid tussen verzoekers verklaringen:

“Daarbij wenst het CGVS nog op te merken dat u aan het begin van het persoonlijk onderhoud – toen

uw asielmotieven nog niet aan de orde waren – de vraag gesteld werd sinds wanneer uw moeder bij uw

maternale oom in Behsud leeft, een vraag waarop u opvallend genoeg antwoordde dat uw moeder pas

naar zijn woning verhuisde nadat uw het land verliet (CGVS p. 4), iets wat niet klopt met uw verklaringen

in het kader van uw vluchtrelaas, namelijk dat u samen met uw moeder en broers naar uw oom

verhuisde en vervolgens het land verliet (CGVS p. 8).”

Verzoeker bekrachtigt “dat hij met zijn moeder en broers naar zijn oom verhuisde na de dreigbrief, en

nadat zijn moeder hun huis gehypothekeerd had”, doch blijft steken in het herhalen van een versie van

de door hem afgelegde verklaringen. Het hoeft geen betoog dat het louter volharden in een versie van

de beweerde feiten, de vastgestelde tegenstrijdigheid niet opheft. Waar verzoeker nog meent dat er een

misverstand met de tolk was, beperkt hij zich opnieuw tot een loutere bewering die niet in concreto

wordt gestaafd of onderbouwd met enig begin van bewijs. Voorts kan worden herhaald dat niet blijkt dat

verzoeker vóór het nemen van de bestreden beslissing hierover enige opmerking heeft geformuleerd

aan het CGVS, zodat hij conform artikel 57/5quater, § 3, vijfde lid, van de Vreemdelingenwet wordt

geacht in te stemmen met de inhoud van de notities van het persoonlijk onderhoud, waaruit de

hierboven aangehaalde tegenstrijdigheid duidelijk blijkt.

Ten slotte kan worden opgemerkt dat verzoeker de volgende in de bestreden beslissing opgenomen

motieven volledig ongemoeid laat:

“Daarenboven dient onderstreept te worden dat er niet alleen sprake is van inconsistenties in uw

verklaringen afgelegd op het CGVS, maar dat deze verklaringen ook afwijken van de feiten zoals door u

uiteengezet in het kader van uw eerste interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken. U stelde destijds

immers dat u van de taliban explosieven moest plaatsen in de apotheek van uw baas (zie vragenlijst

CGVS ingevuld door de DVZ vraag 3.5), terwijl u op het CGVS steeds aangaf dat u de explosieven in

het kantoor van de dokter moest plaatsen (CGVS p. 7, 8). Meer nog, u specifieerde zelfs spontaan dat u

deze bom binnen haar persoonlijke kamer moest plaatsen, oftewel de kamer waar ze haar patiënten

onderzocht (CGVS p. 9). Gevraagd of die kamer zich binnen de kliniek bevindt, bevestigt u dit, en

verklaart u vervolgens dat de kliniek en de apotheek wel in hetzelfde gebouw zijn maar volledig

afgescheiden zijn van elkaar (CGVS p. 9). Gewezen op het feit dat u bij de DVZ verklaarde dat u een

bom moest plaatsen in de apotheek, en niet in het kantoor van de dokter zoals u nu beweert, kan u

alleen maar antwoorden dat u dit nooit heeft gezegd en dat de kliniek het doelwit was (CGVS p. 9).

Nochtans werden tijdens het interview bij de DVZ uw eigen woorden nog herhaald (namelijk: ”De taliban

belde u om explosieven in die apotheek te plaatsen. Hoe is dat verder gelopen?” ) en maakte u destijds

geen opmerking hierover. Ook werd het verslag van dit gesprek u voorgelezen in het Pashtu (zie

vragenlijst CGVS ingevuld door de DVZ, onderaan) en ontving u hier zelf een kopie van (zie

administratief dossier), en hebt u ook van deze gelegenheden geen gebruik gemaakt om de verklaring

in kwestie, of de notitie ervan, recht te zetten. Het feit dat u aan het CGVS plots verklaart dat u niet in de

apotheek maar wel in de kliniek explosieven moest plaatsen, doet de geloofwaardigheid van deze

gebeurtenissen opnieuw wankelen.”

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

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

De 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

om aan verzoeker het voordeel van de twijfel toe te staan.
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Waar verzoeker nog betoogt dat hij geen bescherming kan verkrijgen van zijn eigen overheden, wijst de

Raad er op dat vermits geen geloof kan worden gehecht aan zijn voorgehouden problemen met de

taliban, een onderzoek naar de al dan niet voorhanden zijnde beschermingsmogelijkheden in zijn land

van herkomst irrelevant is.

In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoeker 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.

2.3.6. Beoordeling in het licht van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

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

Vreemdelingenwet, kan worden volstaan met de vaststelling dat verzoeker geen elementen aanreikt

waaruit kan blijken dat hij op deze grond nood zou hebben aan subsidiaire bescherming.

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

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

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

voorgehouden vervolgingsfeiten niet aannemelijk heeft gemaakt.

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

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

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

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

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

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

Vreemdelingenwet, oordeelt de commissaris-generaal op basis van de informatie toegevoegd aan het

administratief dossier dat er voor burgers in Jalalabad 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 de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de

Vreemdelingenwet.

Dit besluit vindt steun in de meer recente landeninformatie waaraan verwerende partij in haar

aanvullende nota van 4 oktober 2019 refereert, en in het bijzonder in de “Country Guidance:

Afghanistan. Guidance note and common analysis” van EASO van juni 2019, waarin EASO specifiek

voor de stad Jalalabad besluit dat het willekeurig geweld er een hoog niveau bereikt zodat een mindere

mate aan individuele elementen is vereist om aan te nemen dat een burger, wanneer hij terugkeert naar

het grondgebied, een reëel risico zou lopen op een ernstige bedreiging van zijn leven of vrijheid. Een

‘loutere aanwezigheid’ in het gebied zou volgens EASO evenwel niet voldoende zijn om een reëel risico

op ernstige schade in de zin van artikel 15 (c) van de richtlijn 2011/95/EU, waarvan artikel 48/4, § 2, c),

van de Vreemdelingenwet de omzetting vormt, vast te stellen (p. 110: “In the city of Jalalabad,

indiscriminate violence reaches a high level, and, accordingly, a lower level of individual elements is

required to show substantial grounds for believing that a civilian, returned to the territory, would face a

real risk of serious harm within the meaning of Article 15(c) QD; however, ’mere presence’ in the area

would not be sufficient to establish a real risk of serious harm under Article 15(c) QD.”).

Te dezen betwist verzoeker niet afkomstig te zijn van de stad Jalalabad. De informatie die verzoeker in

zijn verzoekschrift citeert, heeft betrekking op de veiligheidssituatie in de provincie Nangarhar of in

Afghanistan in het algemeen, is minder recent dan de door verwerende partij in haar aanvullende nota

geciteerde informatie, of ligt in de lijn van de analyse van EASO.

Bijgevolg oordeelt ook de Raad dat de mate van het willekeurig geweld in de regio van herkomst van

verzoeker heden niet een dermate hoog niveau bereikt dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te

nemen dat een burger die terugkeert naar de betrokken regio, louter door zijn aanwezigheid op het

grondgebied aldaar, een reëel risico loopt om een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon te

ondergaan. Wel stelt de Raad vast dat de mate van het willekeurig geweld in de regio van herkomst van

verzoeker hoog blijft. Bijgevolg is een mindere mate aan individuele elementen vereist om aan te nemen

dat een burger er een reëel risico zou lopen om het slachtoffer te worden van willekeurig geweld in de

zin van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet.
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Te dezen toont verzoeker echter geen persoonlijke omstandigheden aan die voor hem het risico op

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

2.3.6.4. Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land en regio van herkomst een reëel risico

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

2.3.7. Ingevolge bovenstaande vaststellingen kan verzoeker niet als vluchteling worden erkend in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Verzoeker toont evenmin aan dat hij in aanmerking komt

voor de toepassing van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet met betrekking tot de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

worden bijgetreden.

2.3.9. Waar verzoeker in uiterst 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 verzoeker echter niet aan dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de

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

elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen tot een bevestiging of een hervorming

zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen. Het verzoek tot vernietiging kan

bijgevolg niet worden ingewilligd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.
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De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN


