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nr. 229 225 van 25 november 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat N. AHMADZADAH

Vlaanderenstraat 4

2018 ANTWERPEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 22 augustus 2019

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

staatlozen van 22 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 verzoeker en zijn advocaat M. KALIN loco advocaat N. AHMADZADAH

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

18 oktober 2018 als niet-begeleide minderjarige België binnen zonder enig identiteitsdocument en

verzoekt op 22 oktober 2018 om internationale bescherming. Op 22 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 23 juli 2019 aan verzoeker aangetekend wordt verzonden.

Deze beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te hebben en Tadzjiek te zijn van etnische origine. U bent

afkomstig uit het dorp Khairabad in het district Surkhrod in de provincie Nangarhar. U woonde daar

samen met uw ouders, uw twee broers en uw zus. Het gezin leefde van de inkomsten van de

kippenkwekerij van uw vader. U ging naar de middelbare school van Khairabad.

Ongeveer 45 of 48 dagen voor uw vertrek werd u tegengehouden door Q. B. M. (...), lid van de taliban.

Hij vroeg u om met hem samen te werken en twee scholen op te blazen. U weigerde zijn voorstel. Een

maand later werd u opnieuw door hem tegengehouden en gevraagd of u al een beslissing genomen had

over zijn voorstel. Het kostte u moeite om zijn voorstel te weigeren en van hem weg te raken. Tien

dagen later zag u Q. B. M. (...) rondhangen bij uw school. U nam een andere weg om hem te ontwijken.

Kort na aankomst in uw school hoorde u een explosie. U ging na school naar huis en hoorde dat uw

neef en twee andere jongens gewond raakten door de explosie die u hoorde. De politie deed rondvraag

naar wie er betrokken was bij de explosie. U vertelde dat u benaderd geweest was door Q. B. M. (...) en

gevraagd was om samen scholen in brand te steken. U vertelde ook dat u hem ’s ochtends gezien had

bij de school. De politie arresteerde Q. B. (...). De oversten van Q. B. (...) kwamen te weten dat u

informatie had doorgegeven waardoor Q. B. (...) opgepakt werd. Ongeveer vijf dagen na de arrestatie

van Q. B. M. (...) ontving u een dreigbrief van de taliban waarin stond dat u gestraft moest worden. Uw

vader en oom besloten toen om u weg te sturen.

U verliet het land in Jawza 1397 (juni 2018) en kwam aan in België op 18 oktober 2018. U diende een

verzoek om internationale bescherming in op 22 oktober 2018.

Ter ondersteuning van uw verzoek om internationale bescherming legde u volgende documenten neer:

uw taskara, uw schoolrapport en een dreigbrief van de taliban.

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.

Na grondig onderzoek van de door u aangehaalde feiten en alle elementen aanwezig in het

administratieve dossier moet worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om een vrees voor

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie aannemelijk te maken en evenmin om

zwaarwegende gronden aannemelijk te maken dat u een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin

van art. 48/4, §2, a of b van de Vreemdelingenwet.

Om te beginnen legde u geen consistente verklaringen af over uw leeftijd. Zo zei u bij aankomst dat u

zestien jaar en zeven maand was (document inschrijving). Na een leeftijdstest bleek echter dat u

minstens 18 jaar oud was en waarschijnlijk zelfs 20 jaar (document leeftijdsonderzoek). Toen u met het

resultaat van deze test geconfronteerd werd, verklaarde u dat uw echte geboortedatum op uw taskara

staat en dat uw ouders dat bevestigden (CGVS, p. 4). Dit klaart evenwel deze tegenstrijdigheid niet uit.

U legde uw taskara neer, waarop staat dat u 10 jaar oud was in 1391 (2012-2013) en dus 16 of 17 jaar

in 2018. Dit document kan echter gemakkelijk vervalst worden en opgesteld zijn volgens uw eisen met

oog op uw verzoek om internationale bescherming. Uit de informatie waarop het CGVS beschikt blijkt

immers dat zowat alle documenten in Afghanistan gemakkelijk op illegale wijze te verkrijgen zijn. Dit

behelst eveneens documenten uit officiële bronnen die via corruptie worden verkregen. De

bewijswaarde van uw taskara is dus ondermaats en kan uw verklaringen over uw leeftijd niet

ondersteunen.

Dat u trachtte de asielinstanties te misleiden over een kernelement van uw identiteit, namelijk uw leeftijd,

ondermijnt uw algemene geloofwaardigheid in ernstige mate. Uw aangetaste algemene

geloofwaardigheid heeft tot gevolg dat ook aan uw overige verklaringen niet zomaar geloof kan gehecht
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worden. Los daarvan zijn er elementen in uw verklaringen over uw asielmotieven die de

geloofwaardigheid ervan aantasten.

Uit uw verklaringen blijkt namelijk dat u op weg naar school werd tegengehouden door Q. B. M. (...), die

u meteen vroeg om samen met hem scholen op te blazen (CGVS, p. 9). Deze verklaringen over de

wijze waarop de Taliban zou rekruteren stroken niet met de informatie waarover het CGVS beschikt.

Hoewel de taliban geen formele rekruteringsprocedures heeft, kan er toch worden gesteld dat de lokale

cel de basis vormt van de rekrutering. Er wordt beroep gedaan op familiale en clanloyauteit, tribale

banden, persoonlijke vriendschappen en sociale netwerken, madrasa studentenkringen en

gemeenschappelijke belangen. De drijfveren voor de rekrutering zijn hoofdzakelijk eergevoel en

glamour, wraakgevoel, financiële noden en religieuze overtuiging. Hoewel er uitzonderingen zijn, kan

toch als algemene regel worden gesteld dat taliban rekrutering door de lokale commandanten binnen

hun eigen stam gebeurt. Dat Q. B. M. (...) u dan zomaar aanspreekt en meteen vraagt om scholen op te

blazen (CGVS, p. 9) is niet geloofwaardig. Uw verklaringen kunnen het CGVS er geenszins van

overtuigen dat de Taliban zich in uw geval wel tot deze manier van rekruteren zou hebben gekeerd.

Nog verklaarde u nog bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat u Q. B. M. (...) bij uw school zag

staan op de ochtend van de explosie (vragenlijst CGVS, vraag 5). Tijdens het persoonlijk onderhoud op

het CGVS verklaarde u echter dat u Q. B. M. (...) zag bij de andere school (CGVS, p. 9). Toen u met

deze tegenstrijdige verklaringen geconfronteerd werd, antwoordde u het een fout is en dat u hem zag bij

de andere school. Het louter ontkennen van uw verklaringen kan deze tegenstrijdigheid niet ophelderen.

Dit breekt de geloofwaardigheid van uw asielmotieven af.

Verder verklaarde u dat uw neef gewond raakte bij de explosie in de school (CGVS, p. 9). U zei dat u

hem zag bij de school, ook al ging hij daar niet naar school. U weet niet of hij tijdens de explosie

aanwezig was in de school. U heeft het hem ook niet gevraagd, zoals u evenmin informeerde naar zijn

verwondingen of zijn medische verzorging (CGVS, p. 12-14). Toen u gevraagd werd of u dan later

informeerde naar uw neef, antwoordde u van niet. Dat u niet meer interesse toont in uw eigen neef die

gewond raakte bij de explosie is niet aannemelijk. Dat tast de geloofwaardigheid van uw verklaringen

over de explosie aan. Na een confrontatie met deze onaannemelijkheid, beweerde u dat u sinds u

aankomst in België wel al gevraagd heeft hoe het gaat met uw neef, maar dat men u geen details geeft

over zijn toestand om u niet ongerust te maken. Dat u dan plots toch informeerde naar uw neef is

tegenstrijdig met uw eerdere verklaringen (CGVS, p. 14). Het is bovendien weinig aannemelijk dat uw

familie u geen informatie over hem zou geven als u uw bezorgdheid over hem uit. Ook deze elementen

brengen de geloofwaardigheid van uw asielmotieven in het gedrang.

Daarnaast moet worden opgemerkt dat u het bij de DVZ heeft over twee gewonden, uw neef en een

andere dorpsgenoot (vragenlijst CGVS, vraag 5). Op het CGVS verklaarde u echter dat er naast uw

neef nog twee dorpsgenoten gewond raakten, drie gewonden in totaal dus. Toen u met deze

tegenstrijdige verklaringen geconfronteerd werd, antwoordde u dat u altijd over drie gewonden

gesproken heeft en dat het een vergissing is (CGVS, p. 14). Het louter ontkennen van deze verklaringen

kan deze tegenstrijdigheid niet uitklaren. Dit doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw

asielmotieven.

U verklaarde nog dat uw vader u direct na de explosie ging verbergen bij een vriend omdat hij wist dat u

in de problemen zou raken door de arrestatie van Q. B. M. (...). Even later verklaarde u echter dat

Q. B. M. (...) pas na één of twee dagen gearresteerd werd (CGVS, p. 16). De arrestatie was dus niet de

aanleiding voor uw vader om u ergens anders onder te brengen. Het is weinig aannemelijk dat uw vader

u meteen na de explosie zou gaan verbergen terwijl er op dat moment nog geen sprake was van een

arrestatie. Ook deze elementen breken de geloofwaardigheid van uw asielmotieven af.

U legde een dreigbrief neer ter ondersteuning van uw verklaringen. U beweerde bij de DVZ dat er in de

brief staat dat u de oorzaak bent van de arrestatie van Q. B. (...) en dat u zich moet aangeven, anders

zal u gedood worden (vragenlijst CGVS, vraag 5). Tijdens het persoonlijk onderhoud op het CGVS zei u

dat er in de brief staat dat u gestraft moet worden voor wat u gedaan heeft (CGVS, p. 9). Toen u met

deze tegenstrijdigheden geconfronteerd werd, herhaalde u dat u zou gestraft of gedood worden omwille

van uw daden (CGVS, p. 16), waarmee u bovenstaande tegenstrijdigheid niet uitklaart. Bovendien blijkt

uit de vertaling van de dreigbrief dat u gearresteerd (en gestraft) moet worden volgens de islamitische

wet. Deze tegenstrijdige elementen zetten de geloofwaardigheid van uw asielmotieven nog meer op de

helling. Ook de bewijswaarde van deze dreigbrief wordt hierdoor onderuit gehaald. Bovendien kan dit

soort brieven eenvoudig vervalst worden en opgemaakt worden met het oog op uw verzoek om



RvV X - Pagina 4

internationale bescherming. De brief kan de geloofwaardigheid van uw verklaringen dus niet herstellen,

integendeel.

Omwille van al deze redenen moet worden geconcludeerd dat u de vervolgingsfeiten die u inroept niet

aannemelijk hebt gemaakt. Ze vormen bijgevolg geen basis voor een risicoanalyse in het licht van de

toekenning van internationale bescherming, met name de vluchtelingenstatus en de subsidiaire

bescherming in de zin van art. 48/4, §2, a en b van de Vreemdelingenwet.

U bracht naast uw taskara en de dreigbrief ook uw schoolrapport mee. Dit toont aan dat u naar school

ging in Khairabad, wat hier niet betwist wordt.

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 juni 2019 (beschikbaar op

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

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

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

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

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

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

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

enerzijds de bewijzen aangevoerd door de betrokken 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
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nood aan bescherming, maar ook bij de beoordeling van de nood aan bescherming omwille van de

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

zijn om het reëel risico voor burgers te beoordelen.

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

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

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

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

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

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

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 Surkhrod 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,



RvV X - Pagina 6

beschikbaar op https://www.refworld.org/docid/5b3be4ad4.html of https://www.refworld.org; het EASO

Country of Origin Information Report : Afghanistan Security Situation – juni 2019, (pag. 1-66 en 211-218,

beschikbaar op https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_security_situation_

2019.pdf); 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 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.
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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

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 Surkhrod 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 Surkhrod 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 Surkhrod in uw hoofde dermate verhogen dat er moet

aangenomen dat u bij een terugkeer naar Surkhrod 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 Surkh Rod. 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

In een enig middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 48/4, 48/5, 57/7 en 62 van de wet

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

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

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

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

behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming (hierna: Kwalificatierichtlijn), van artikel 27 van

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

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

materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel, van het

gelijkheidsbeginsel, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen, van de rechten van verdediging, en van artikel 15 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).

In een eerste onderdeel van het middel laat verzoeker gelden dat hij in aanmerking komt om te worden

erkend als vluchteling. Hij licht dit als volgt toe:

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

persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de vluchtelingenconventie van Geneve aannemelijk

te maken.

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

Nochtans dient verwerende partij conform het redelijkheidsbeginsel wanneer zij een beslissing neemt,

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

tegen elkaar moeten zijn afgewogen. In casu is dat niet gebeurd. Het is ook duidelijk dat de verwerende

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

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

verwerende partij heeft: nagelaten de situatie van verzoeker grondig te onderzoeken.

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

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

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

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

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

beslissing te dragen.

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

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

Het verdrag van Genève definieert een vluchteling als elke persoon "(…)"

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

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

De persoon moet een 'vrees' koesteren. Dit wordt bepaald door de persoonlijkheid van het individu zelf:
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de ene zal vlugger vrees koesteren dan de andere. Twee personen, geplaatst in identieke

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

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

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

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

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

partij voorbijgegaan.

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

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

zal plaatshebben is voldoende.

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

1a van het Verdrag van Genève moet begrijpen:

"(…)"

In het asielrecht luidt het beginsel als volgt: "196. C'est un principe général de droit que la charge de la

preuve incombe au demandeur. Cependant, il arrive souvent qu’un demandeur ne soit pas en mesure

d’étayer ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, et les cas où le demandeur peut

fournir des preuves a 1 appui de toutes ses déclarations sont l'exception bien plus que la règle. Dans la

plupart des cas, une personne qui fuit la persécution arrive dans le plus grand dénuement et très

souvent elle n'a même pas de papiers personnels. Aussi, bien que la charge de la preuve incombe en

principe au demandeur, la tâche d'établir et d'évaluer tous les faits pertinents sera-t-elle menée

conjointement par le demandeur et l'examinateur. Dans certains cas, il appartiendra même à

l'examinateur d'utiliser tous les moyens dont il dispose pour réunir les preuves nécessaires à l'appui de

la demande. Cependant, même cette recherche indépendante peut n'être pas toujours couronnée de

succès et il peut également y a voir des déclarations dont la preuve est impossible à administrer. En

pareil cas, si le récit du demandeur paraît crédible, il faut lui accorder le bénéfice du doute, à moins que

de bonnes raisons ne s'y opposent"2

In de bestreden beslissing wordt gesteld dat verzoeker er niet in geslaagd is om een vrees voor

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie aannemelijk te maken en evenmin om

zwaarwegende gronden aannemelijk te maken dat hij een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin

van art. 48/4 §2 a of b van de vreemdelingenwet.

Vooreerst stelt de verwerende partij dat verzoeker geen consistente verklaringen heeft afgelegd over

zijn leeftijd. Zo zei hij bij aankomst dat hij zestien jaar en zeven maand was. Na een leeftijdsonderzoek

bleek dat verzoeker meerderjarig was. Toen verzoeker tijdens het gehoor geconfronteerd werd met het

resultaat van deze test, verklaarde hij dat zijn echte geboortedatum op zijn taskara staat en dat zijn

ouders dat bevestigen. (Administratief dossier, CGVS, pag. 4) De verwerende partij leidt hieruit ten

onrechte af dat verzoeker de asielinstanties zou misleiden over een kernelement van zijn identiteit, met

name zijn leeftijd. Het feit dat verzoeker verwijst naar zijn ouders, betekent dat de leeftijd hem zo is

meegedeeld door zijn ouders. Uit niets blijkt dat zijn ouders hooggeschoold zijn. De argumentatie van de

verwerende partij dat verzoekers taskara zou zijn opgesteld volgens zijn eisen met het oog op zijn

verzoek om internationale bescherming kan verzoeker niet volgen. Waarom zou verzoeker een vals

document gebruiken? Verzoeker dient hieromtrent ook op te merken dat de verwerende partij andere

onderdelen van zijn identiteit geenszins betwist, zodat de verwerende partij zich niet kan beroepen op

de standaardformulering dat alle documenten in Afghanistan gemakkelijk op illegale wijze te verkrijgen

zijn.

Voorts stelt de verwerende partij dat er elementen zijn in verzoekers verklaringen over zijn

asielmotieven die de geloofwaardigheid ervan aantasten.

Het is opmerkelijk dat de verwerende partij niet betwist dat verzoeker de persoon Q. B. M. (...) kent. Het

wordt evenmin betwist dat verzoeker informatie kan verstrekken over deze persoon, wat op zich niet

onbelangrijk is.

Evenmin is voor verzoeker duidelijk waarom niet voldoende onderzocht is hoe verzoeker tezamen met

Q. B. M. (...) te werk moest gaan en hoe hij dan concreet de scholen zou opblazen.
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Verzoeker verwijst naar het arrest nr. 201 347 van 20 maart 2018 van Uw Raad, waarbij Uw Raad de

beslissing van het CGVS vernietigde en de zaak terugzond naar de commissaris-generaal voor verder

onderzoek. Uw Raad concludeerde in die zaak dat in de bestreden beslissing opgenomen motieven

geenszins voldoende zijn om de beslissing te schragen.

Verzoeker stelt vast dat de verwerende partij slechts een deel van zijn verklaringen heeft beoordeeld op

geloofwaardigheid. Voorts stelt verzoeker ook vast dat de verwerende partij zich vooral baseert op de

tegenstrijdigheden inzake de verklaringen op de DVZ en het CGVS. De verwerende partij weet of dient

te weten dat de procedure op de DVZ zich niet ertoe leent om alles uit de doeken te doen. De verzoeker

wordt immers op de DVZ gevraagd om zijn asielmotieven kort en bondig weer te geven, wat ook

verzoeker heeft gedaan. Het kan hem dan ook niet worden tegengeworpen dat diens verklaringen niet

volledig overeenstemmen met de verklaringen op het CGVS.

Zo neemt de verwerende partij verzoeker kwalijk dat hij bij de DV£Z verklaarde dat hij Q. B. M. (...) bij

zijn school zag staan op de ochtend van de explosie. (vragenlijst CGVS, vraag 5) Tijdens het persoonlijk

onderhoud op het CGVS verklaarde verzoeker echter dat hij Q. B. M. (...) zag bij de andere school.

Verzoeker werd hiermee geconfronteerd en hij stelde dat het een fout is en dat hij hem zag bij de

andere school. Het feit dat verzoeker de school preciseert en aangeeft dat men op de DVZ een fout

heeft begaan, is een verschoningsgrond. Het betreft bovendien slechts één detail in zijn asielmotieven.

Verder verklaarde verzoeker dat zijn neef gewond raakte bij de explosie in de school. (CGVS, pag. 9)

Verzoeker zei dat hij hem zag bij de school, ook al ging hij daar niet naar school. Verzoeker weet niet of

hij tijdens de explosie aanwezig was in de school. Verzoeker heeft hem ook niet gevraagd. Toen

verzoeker gevraagd werd of hij dan later informeerde naar zijn neef, antwoordde hij ontkennend. Uit de

verklaringen van verzoeker blijkt echter dat hij sinds zijn aankomst in België wel al gevraagd heeft hoe

het gaat met zijn neef, maar dat men hem geen details geeft over zijn toestand om hem niet ongerust te

maken.

De verwerende partij gaat voorbij echter aan het feit dat verzoeker over de explosie concrete elementen

aanreikt. Dit soort gedetailleerde elementen kunnen immers een aanwijzing zijn dat verzoekers

verklaringen wel degelijk geloofwaardig zijn. Op het CGVS verklaarde hij dat er naast zijn neef nog twee

dorpsgenoten gewond raakten. De verwerende partij lijkt niet te betwisten dat deze explosie zich

inderdaad heeft voorgedaan, maar zij werpt op dat verzoeker bij de DVZ het had over twee gewonden,

diens neef en een andere dorpsgenoot. (vragenlijst CGVS, vraag 5)

Daarbij dient te worden benadrukt dat verzoeker een dreigbrief neerlegde waaruit volgens de

verwerende partij blijkt dat verzoeker gearresteerd en gestraft moet worden. Tijdens het persoonlijk

onderhoud op het CGVS verklaarde verzoeker dat er in de brief staat dat hij gestraft moet worden voor

wat hij gedaan heeft. Het feit dat hij op de DVZ stelde dat er in de brief staat dat hij de oorzaak is van de

arrestatie van Q. B. (...) en dat hij zich moet aangeven, is geen afdoende motivering voor de overige

consistente verklaringen van verzoeker.

Uit voorgaande volgt dat men op basis van de door verwerende partij aangehaalde elementen

onmogelijk kan concluderen dat verzoekers relaas geloofwaardigheid mist. Voort de eventuele kleine

inconsistenties en niet al te uitgebreide uitleg die zich in zijn asielverhaal bevinden, dienen de volgende

opmerkingen van UNHCR in acht genomen te worden, en verwijst verzoeker voorts naar het reeds

aangehaalde UNHCR rapport 'Beyond Proof:

"(…)" (Office of UNHCR, Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claims, 16 december 1998,

randnrs. 8-12 en 17)

In het rapport 'Beyonn Proof: Creditiblity Assessment in Eu and Asylum Systems' wordt er ook gesteld

dat men de geloofwaardigheid van een asielzoeker in het geheel moet bekijken

"(…)"3

Deze benadering wordt toegepast in het Verenigd Koninkrijk:

"(…)"4

Uit de arresten F.N. tegen Zweden en MA, tegen Zwitserland valt af te leiden dat de beoordelende

autoriteit latere toevoegingen die betrekking hebben op de kern van het relaas, serieus dient te

onderzoeken en niet zomaar terzijde kan schuiven omdat de informatie te laat zou zijn verstrekt of
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tegenstrijdig is met eerdere verklaringen.5 De asielzoeker moet dan wel een aanvaardbare verklaring

geven voor eventuele discrepanties.6 In casu is dat wel het geval.

Uit al het voorgaande kan er dan ook worden besloten dat het om te beginnen onredelijk is om op basis

van de in de bestreden beslissing geformuleerde bedenkingen tot ongeloofwaardigheid van verzoekers

verklaringen te besluiten. De verwerende partij had hoogstens twijfel kunnen weerhouden betreffende

verzoekers relaas, maar had zeker niet tot de algehele ongeloofwaardigheid van verzoekers vrees

kunnen besluiten. In voorliggende situatie - rekening houdend met de concrete invulling van de

bewijslast in asielzaken en onder de in casu vervulde voorwaarde van mogelijke, coherente verklaringen

die niet tegenstrijdig zijn met algemeen gekende feiten - had de verwerende partij verzoeker het

voordeel van de twijfel kunnen én moeten toekennen. Door dit alles niet te doen, schendt tegenpartij

dan ook het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel.

Tot slot heeft verzoeker in het kader van de zijn asielprocedure zijn volledige medewerking verleend aan

de asielinstanties door alle feiten waarover hij kennis heeft te vermelden. Hij toont duidelijk aan dat hij

een gegronde vrees voor vervolging heeft.

Het middelonderdeel is gegrond.”

In een tweede middelonderdeel laat verzoeker gelden dat hij in aanmerking komt voor subsidiaire

bescherming. Hij licht dit als volgt toe:

“Artikel 48/5 §3 VW. Dit artikel bepaalt:

(…)

Het staat vast dat de regio van verzoeker een bijzonder onveilig gebied is. Objectieve rapporten

bevestigen dat verzoekers regio geenszins als veilig kan worden bestempeld. Het feit dat de

internationale troepen aanwezig zijn, impliceert dat de regio daarvan afhankelijk is.

"Despite the fact that ail roads in the district were mentioned to be open and safe to travel, there were

further accounts of recent deterioration of the security situation on the Behsud-Kunar highwav where

insurgents have been placing IEDs. At the beginning of December 2013, an explosive device placed on

a motorcycle reportedly targeted an ANP caravan in front of the Directorate of Border and Tribal Affairs,

killing three police officers and one civilian. Three month earlier on the same road, IEDs had also

detonated, though no victims were reported.

The Afghan National Army (ANA), Afghan National Police (ANP) and Afghan Local Police (ALP) are ail

present in the district - though some respondents considered the number of police forces to be

insufficient as compared to the district population. There are several small ANP checkpoints spread out

across the district and three larger checkpoints on Kama Bridge, in Farm-e Ada, and in the district

centre. The ANA base is located in the area of Benaga. Checkpoints are particularly considered as a

source of security by both men and women respondents. For example, one of the community leaders

interviewed, resident of Daman, explained that this had had a positive impact on the security situation in

his area.44

NATO and ISAF are present at the JAF, with a Provincial Reconstruction Team (PR T) settled in Qol-e

Urdu. IMF also reportedly conduct regular operations in the area and are described as the only forces

over which the local powerholders do nothaveleverage."7

Terecht stellen inwoners van verzoekers regio dat ze zich onveilig voelen:

"2.2. Feelings of Security

2.2.1. Perceived Threats to Communities

Broadly speaking, Behsud residents attributed insecurity to two causes. On the one hand, interviewees

relate most day-to-day criminal incidents to adverse economic conditions.46 On the other, they tend to

attribute more severe criminal incidents less to insurgents than to criminal networks tied to the

government itself.47 Perceptions of international forces are also, in the main, strongly negative.

Criminality (mainly theft, robbery, kidnapping) has reportedly been on the raise in the past months - a

fact attributed to unemployment, congestion due to increasing arrival of migrants, and protection of

criminals by local power holders.48 There was particularly strong insistence on the economic roots of

insecurity ("as we know, the biggest threat to security is unemployment"49, mentioned one of the

community leaders interviewed - a comment that was systematic in ail interviews on security), and on

the intersection of different elements affecting general security of residents, including access to

livelihoods, education, and infrastructure. As reported by one of the tribal elders interviewed: These
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crimes happened not because of government opposition but because of unemployment and economic

issues. We can safely say that, as the living standard of the people improves, the security situation will

be directly affected in a positive manner.50 Residents further attribute violent disputes, especially

between communities, to the influence of Jalalabad powerbrokers. This is considered as particularly true

of land conflicts, in which powerbrokers are said to often interfere, notably using their connections within

the government As described by one of the participants in a focus group: "The biggest threats to our

security are the government and its authorities, as they hold a strong position in the government and

break or foster the unity among tribes. "51 Though this specific account must be placed back in the

context of significant tensions with district and provincial authorities when addressing the issue of land, it

is indicative of a trend that was reflected in several comments throughout the study: that well connected

individuals have sufficient leverage to manipulate justice processes."8

EN

"Insecurity is further blamed on the intrusion of outsiders coming from neighbouring districts (Chaperhar

and Bati Kot, notably) to commit crimes in Behsud - with murky accounts as whether these are

delinquents or insurgents. There were also accounts of panic caused by the firing of missiles at the

Airfield by armed opposition groups (AOGs), sometimes missing their targets and injuring or killing

civilians. 53 Lastly, as above, military operations, especially those carried out by foreign troops, are

perceived negatively and cultivate a feeling of injustice and insecurity. According to most respondents,

these forces are identified by the population as "Americans" (with interviewees explaining they did not

differentiate between different foreign troops and forces) and the objectives of such operations seem to

be little understood by residents who regard the arrests of civilians that go with them as arbitrary. A

development worker explained that only roughly 20% of the population knew who ran bases and what

they did in practice. In the account of respondents, IMF interventions are considered as harmful and are

feared by the population - especially as there were reports of harassment and "torture" of civilians, Some

explained that they considered operations by foreign troops to beat best useless. and occasionally

worsened die security situation (notably by attracting suicide bombers), while others recognized they

had a "slightly positive impact on security."9

In de bestreden beslissing verwijst de verwerende partij naar verschillende rapporten, met name het

EASO Country of Origin Information Report: Afghanistan Security Situation- Juni 2019, en de COI Focus

Afghanistan: Veiligheidssituatie in Jalalabad, Behsud en Surkhrod va 18 maart 2019.

De verwerende partij erkent dat de Taliban volgens hun eigen rapportering over een zekere mate van

controle beschikken in Surkhrod en het district als gecontesteerd wordt aangeduid door andere bronnen.

Ten onrechte stelt de verwerende partij dat dit niet volstaat om te besluiten dat er sprake is van een

uitzonderlijke situatie in de zin van artikel 48/4 § 2 c Vreemdelingenwet.

Ten onrechte concludeert de verwerende partij dat niet blijkt dat de betwiste controle in het district een

dermate ernstig impact heeft op de veiligheidssituatie in Surkhrod dat er voor burgers een reëel risico op

ernstige schade is in de zin van artikel 48/4 §è 2 c van de Vreemdelingenwet. Dit is geen afdoende

motivering, te meer omdat de verwerende partij in de bestreden beslissing aanvoert dat er zich in het

district Surkhrod met enige regelmaat terreuraanslagen voordoen.

In de COI focus Afghanistan: Veiligheidssituatie in Jalalabad, Behsud en Surkhrod van 19 maart 2019

wordt verwezen naar een visuele weergave van de ernst van het conflict waarbij UNOCHA de districten

Surkhrod en Jalalabad in de tweede hoogste categorie plaatst.10 Het district Behsud valt onder de

derde hoogste categorie. Voor de kaart baseert UNOCHA zich op een combinatie van drie indicatoren:

het aantal gewapende confrontaties en luchtaanvallen, ontheemden ten gevolge van het conflict en

burgerslachtoffers.

Verzoeker stelt vast dat de verwerende partij een extra voorwaarde toevoegt aan de wet, nu vaststaat

dat de Taliban over een zekere mate van controle beschikken in Surkhrod en het district als

gecontesteerd wordt aangeduid door andere bronnen.

Artikel 15 van de Kwalificatierichtlijn 2004/83/EG voorziet dat een verzoeker om internationale

bescherming in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming als er gegronde redenen zijn dat hij een

reëel risico loopt op ernstige schade in geval van terugkeer naar zijn land van herkomst, door 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.
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Verzoeker verwijst naar het arrest nr. C-285/I2 van het Hof van Justitie (Aboubacar Diakite tegen CGVS)

van 30 januari 2014 waarbij het Hof de term "binnenlands gewapend conflict" preciseert in het kader van

subsidiaire bescherming en stelt dat het geïnterpreteerd moet worden volgens zijn gewoonlijke

betekenis in alledaagse taal: gewapende groeperingen die elkaar of militaire troepen van de Staat

bevechten. De term "binnenlands gewapend conflict" moet dus niet geïnterpreteerd worden naar

internationaal humanitair recht. Volgens de Kwalificatierichtlijn kan een binnenlands gewapend conflict

enkel leiden tot toekenning van subsidiaire bescherming als er gegronde redenen bestaan dat de

verzoeker bij terugkeer naar zijn land van herkomst blootgesteld zou worden aan een reëel risico op een

ernstige en individuele bedreiging van zijn leven. Het Hof meent dat er bij de beoordeling van mogelijke

toekenning van subsidiaire bescherming geen bijkomende voorwaarden gesteld moeten worden, zoals

bijvoorbeeld de intensiteit van het gewapend conflict, het niveau van organisatie van de gewapende

troepen noch de duur van het conflict.

Geconcludeerd kan worden dat verwerende partij onder meer niet zorgvuldig heeft gehandeld. De

motivering in de bestreden beslissing is voorts niet gesteund op pertinente of toelaatbare motieven en

kan de bestreden beslissing niet schragen.

Het tweede middelonderdeel is gegrond.”

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

update van mei 2018 van dit rapport, p. 1-24 en 111-118, het EASO Country of Origin Information

Report “Afghanistan. Security Situation” van juni 2019, p. 1-66 en 211-218, de “Country Guidance:

Afghanistan. Guidance note and common analysis” van EASO van juni 2019, en de COI Focus

“Afghanistan. Veiligheidssituatie in Jalalabad, Behsud en Surkhrod (addendum)” van 26 augustus 2019.

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

Vreemdelingenwet een aanvullende nota met kopieën van een attest van de kliniek en van een attest

van de politie (met vertaling) (stuk 1), kopieën van de taskara van zijn neef (stuk 2), kopieën van foto’s

van zijn neef (stuk 3) en kopieën van een bewijs van Bpost (stuk 4) neer.

2.3. Beoordeling

2.3.1. Juridisch kader voor het onderzoek van de gegrondheid van het beroep

2.3.1.1. Bevoegdheid

Inzake beroepen tegen de 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 rechtsplegingsdossier.

Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil

(wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor

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. Hij dient verder niet op elk

aangevoerd argument in te gaan.

De Raad is het enige rechtscollege dat bevoegd is om kennis te nemen van de beroepen ingediend

tegen de beslissingen van de commissaris-generaal. In toepassing van de richtlijn 2011/95/EU moet de

Raad zijn bevoegdheid uitoefenen op een wijze die tegemoet komt aan de verplichting om “een

daadwerkelijk rechtsmiddel bij een rechterlijke instantie” te voorzien in de zin van artikel 46 van de

richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende
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gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming

(herschikking) (hierna: richtlijn 2013/32/EU). Hieruit volgt dat wanneer de Raad een beroep onderzoekt

dat werd ingediend op basis van artikel 39/2, § 1, van de Vreemdelingenwet, hij gehouden is de wet uit

te leggen op een manier die conform is aan de vereisten van een volledig en ex nunc onderzoek die

voortvloeien uit artikel 46, § 3, van de richtlijn 2013/32/EU.

Op grond van artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt het verzoek om internationale bescherming

hierna 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. De

Raad moet daarbij een gemotiveerd arrest vellen dat aangeeft om welke redenen een verzoeker om

internationale bescherming al dan niet voldoet aan de criteria zoals bepaald in de artikelen 48/3 en 48/4

van de Vreemdelingenwet.

2.3.1.2. Bewijslast en samenwerkingsplicht

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 en artikel 13,

eerste lid, van de richtlijn 2013/32/EU, en bijgevolg in het licht van deze Unierechtelijke bepalingen

moeten worden gelezen.

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, die beperkt is tot deze eerste fase,

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 opdat de relevante elementen van zijn verzoek

kunnen worden bepaald. De verzoeker moet aldus 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 moeten deze instanties ervoor 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, omschreven in de artikelen 48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet, voor de

toekenning van internationale bescherming. Hier wordt beoordeeld wat de gevolgen zijn van de tot

staving van het verzoek ingediende elementen, en dus wordt beslist of die elementen daadwerkelijk

kunnen voldoen aan de voorwaarden voor de toekenning van de gevraagde internationale bescherming.

Dit onderzoek van de gegrondheid van het verzoek behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de met

het onderzoek belaste instanties zodat in deze fase een samenwerkingsplicht niet aan de orde is (HvJ

22 november 2012, C-277/11, M.M., pt. 64-70).

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

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5, van de Vreemdelingenwet moet, 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, alsook met

de door de verzoeker overgelegde documenten en afgelegde verklaringen. Consistentie, voldoende

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

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

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

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

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

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

2.3.2. Ontvankelijkheid van het middel

2.3.2.1. 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 48/5 en 57/7

van de Vreemdelingenwet, doch geeft hij niet de minste toelichting over de wijze waarop hij deze

bepalingen geschonden acht. Evenmin licht hij toe op welke wijze hij het gelijkheidsbeginsel en de

rechten van verdediging in casu geschonden acht.

2.3.2.2. Voorts voert verzoeker de schending aan van artikel 27 van “het Koninklijk besluit van

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3.2.3. Aangaande verzoekers verwijzing naar artikel 4.3 (c) van de Kwalificatierichtlijn en artikel 15 van

de richtlijn 2011/95/EU wordt ten slotte opgemerkt dat deze normen zijn overgenomen in de

Vreemdelingenwet, zodat deze bepalingen, behoudens de verplichting tot richtlijnconforme interpretatie,

niet langer over directe werking beschikken.

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

2.3.3. 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) hij er niet in geslaagd is om een vrees

voor vervolging in de zin van het Verdrag van Genève aannemelijk te maken en evenmin om

zwaarwegende gronden aannemelijk te maken dat hij een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin

van artikel 48/4, § 2, a) of b), van de Vreemdelingenwet, nu (i) hij geen consistente verklaringen aflegde
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over zijn leeftijd, (ii) zijn verklaringen over de wijze waarop de taliban zou rekruteren niet stroken met de

informatie waarover het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna:

CGVS) beschikt, (iii) hij tegenstrijdige verklaringen aflegde over de plaats waar hij gezien werd tijdens

de explosie, (iv) het niet aannemelijk is dat hij niet meer interesse toont in zijn eigen neef die gewond

raakte bij de explosie en hij hierover na confrontatie bovendien tegenstrijdige verklaringen aflegde, (v)

hij tegenstrijdige verklaringen aflegde over het aantal gewonden, (vi) het weinig aannemelijk is dat zijn

vader hem meteen na de explosie zou gaan verbergen terwijl er op dat moment nog geen sprake was

van een arrestatie, en (vii) hij tegenstrijdige verklaringen aflegde over de dreigbrief die hij ter

ondersteuning van zijn verklaringen neerlegde, en omdat (B) er voor burgers in Surkhrod 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 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

voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. Daarnaast blijkt

uit de uiteenzetting van het middel 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 middel kan in deze mate niet worden aangenomen.

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

Verzoeker verklaart dat hij gevraagd werd door Q. B. M., een lid van de taliban, om met hem samen te

werken en twee scholen op te blazen. Hij zou dit hebben geweigerd. Toen hij een maand later opnieuw

door deze persoon zou zijn tegengehouden, kostte het verzoeker meer moeite om het voorstel te

weigeren. Tien dagen later zou verzoeker het talibanlid hebben zien rondhangen bij zijn school waarna

hij een explosie zou hebben gehoord. Achteraf zou verzoeker gehoord hebben dat zijn neef en twee

andere jongens gewond raakten door de explosie die hij hoorde. Verzoeker zou aan de politie verteld

hebben dat hij benaderd geweest was door Q. B. M. en gevraagd was om samen scholen in brand te

steken en dat hij Q. B. M. ’s ochtends bij de school had gezien. De politie zou Q. B. M. gearresteerd

hebben. Diens oversten zouden te weten zijn gekomen dat verzoeker informatie had doorgegeven

waardoor Q. B. M. opgepakt werd en ongeveer vijf dagen na de arrestatie van Q. B. M. zou verzoeker

een dreigbrief van de taliban hebben ontvangen waarin stond dat hij gestraft moest worden. Verzoeker

zou vervolgens het land hebben verlaten.

De Raad stelt vast dat verzoeker met betrekking tot de kern van zijn vluchtrelaas, met name de

bedreigingen die hij vanwege de taliban zou hebben ontvangen, slechts een fotokopie neerlegt van de

dreigbrief die hij zou hebben ontvangen. Aan gemakkelijk door knip- en plakwerk te fabriceren

fotokopieën kan echter geen bewijswaarde worden verleend (RvS 25 juni 2004, nr. 133.135). Bovendien

bevat de bestreden beslissing over deze dreigbrief nog de volgende pertinente vaststellingen:

“U beweerde bij de DVZ dat er in de brief staat dat u de oorzaak bent van de arrestatie van Q. B. (...) en

dat u zich moet aangeven, anders zal u gedood worden (vragenlijst CGVS, vraag 5). Tijdens het

persoonlijk onderhoud op het CGVS zei u dat er in de brief staat dat u gestraft moet worden voor wat u

gedaan heeft (CGVS, p. 9). Toen u met deze tegenstrijdigheden geconfronteerd werd, herhaalde u dat u

zou gestraft of gedood worden omwille van uw daden (CGVS, p. 16), waarmee u bovenstaande

tegenstrijdigheid niet uitklaart. Bovendien blijkt uit de vertaling van de dreigbrief dat u gearresteerd (en

gestraft) moet worden volgens de islamitische wet. Deze tegenstrijdige elementen zetten de

geloofwaardigheid van uw asielmotieven nog meer op de helling. Ook de bewijswaarde van deze

dreigbrief wordt hierdoor onderuit gehaald. Bovendien kan dit soort brieven eenvoudig vervalst worden

en opgemaakt worden met het oog op uw verzoek om internationale bescherming. De brief kan de

geloofwaardigheid van uw verklaringen dus niet herstellen, integendeel.”

Deze vaststellingen worden door verzoeker weerlegd, noch ontkracht.
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De overige stukken die verzoeker tijdens de administratieve procedure voorlegde, met name de

fotokopieën van zijn taskara, van de taskara van zijn vader en van een schoolrapport, hebben geen

betrekking op de door hem voorgehouden vervolgingsfeiten.

De door verzoeker ter terechtzitting neergelegde stukken betreffen eveneens slechts fotokopieën

waaraan geen bewijswaarde kan worden verleend. Verzoeker tracht via een bewijs van Bpost

(aanvullende nota verzoeker, stuk 4) aan te tonen dat hij de originele stukken diende terug te sturen

naar zijn land van herkomst en dat hij daarom slechts fotokopieën kan voorleggen, doch uit dit stuk kan

niet blijken welke stukken werden teruggestuurd naar Afghanistan. Uit de neergelegde foto’s kan voorts

niet worden afgeleid waar en wanneer deze werden getrokken. Uit de eerste twee foto’s blijkt dat de

persoon van wie verzoeker beweert dat het zijn neef is windels rond zijn benen heeft, doch niet dat deze

persoon verwond is. De laatste foto betreft een verwond been, maar hieruit blijkt niet wiens been dit is.

Zo al zou worden aangenomen dat uit de voorgelegde stukken blijkt dat verzoekers neef het slachtoffer

zou zijn geworden van een aanslag op een school, dan nog blijkt eruit niet dat verzoeker betrokken is

geweest bij deze aanval, met name dat hij gevraagd werd om hieraan mee te werken, dat hij ervan

getuige is geweest, en dat hij hierover bij de politie verklaringen zou hebben afgelegd die tot de

arrestatie van een talibanlid zouden hebben geleid.

Ten slotte dient nog te worden gewezen op de objectieve informatie in het administratief dossier waaruit

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

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

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

onderscheiden. Documenten uit niet-officiële bronnen, zoals de thans neergelegde dreigbrief en het

attest van het ziekenhuis, zijn om voor de hand liggende redenen nog gemakkelijker te vervalsen dan

‘officiële’ stukken (administratief dossier (hierna: adm. doss.), stuk 15, map met ‘Landeninformatie’,

nr. 1, COI Focus “Afghanistan. Corruptie en documentenfraude” van 21 november 2017).

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

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

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

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

voorgelegde documenten, geloofwaardig kunnen worden geacht.

De geloofwaardigheid van verzoekers verklaringen over de bedreigingen van de taliban ten aanzien van

hem wordt vooreerst geschaad door de vaststelling dat hij tegenstrijdige verklaringen aflegde over de

plaats waar hij gezien werd tijdens de explosie en over het aantal gewonden die er bij deze explosie

vielen. Dit wordt in de bestreden beslissing als volgt toegelicht:

“Nog verklaarde u nog bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat u Q. B. M. (...) bij uw school zag

staan op de ochtend van de explosie (vragenlijst CGVS, vraag 5). Tijdens het persoonlijk onderhoud op

het CGVS verklaarde u echter dat u Q. B. M. (...) zag bij de andere school (CGVS, p. 9). Toen u met

deze tegenstrijdige verklaringen geconfronteerd werd, antwoordde u het een fout is en dat u hem zag bij

de andere school. Het louter ontkennen van uw verklaringen kan deze tegenstrijdigheid niet ophelderen.

(…)

Daarnaast moet worden opgemerkt dat u het bij de DVZ heeft over twee gewonden, uw neef en een

andere dorpsgenoot (vragenlijst CGVS, vraag 5). Op het CGVS verklaarde u echter dat er naast uw

neef nog twee dorpsgenoten gewond raakten, drie gewonden in totaal dus. Toen u met deze

tegenstrijdige verklaringen geconfronteerd werd, antwoordde u dat u altijd over drie gewonden

gesproken heeft en dat het een vergissing is (CGVS, p. 14). Het louter ontkennen van deze verklaringen

kan deze tegenstrijdigheid niet uitklaren. Dit doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw

asielmotieven.”

Verzoeker voert aan dat de procedure bij de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna: DVZ) zich er niet toe

leent “om alles uit de doeken te doen”, nu hij er gevraagd werd om zijn asielmotieven kort en bondig

weer te geven en hij dit ook heeft gedaan. Dit betoog verklaart noch rechtvaardigt echter zijn

tegenstrijdige verklaringen. Waar verzoeker verduidelijkt dat hij Q. B. bij een andere school zag en op

het CGVS had aangegeven “dat men op de DVZ een fout heeft begaan”, blijft hij 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. Dat men op de DVZ

een fout zou hebben begaan, is een loutere bewering die verzoeker niet in concreto staaft of

onderbouwt met enig (begin van) bewijs. Door nog voor te houden dat het slechts om details zou gaan,
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beperkt verzoeker zich tot het minimaliseren van de argumenten, zonder evenwel de tegenstrijdigheden,

die allen steun vinden in het administratief dossier, te weerleggen of te ontkrachten.

De vaststelling dat verzoeker tegenstrijdige verklaringen aflegt over essentiële elementen uit zijn relaas,

ondergraaft op fundamentele wijze de geloofwaardigheid van zijn vluchtrelaas.

Daarbij komt dat in de bestreden beslissing op goede gronden wordt vastgesteld dat verzoekers

verklaringen over de wijze waarop de taliban zou rekruteren niet stroken met de informatie in het

administratief dossier. Dit wordt in de bestreden beslissing als volgt toegelicht:

“Uit uw verklaringen blijkt (…) dat u op weg naar school werd tegengehouden door Q. B. M. (...), die u

meteen vroeg om samen met hem scholen op te blazen (CGVS, p. 9). Deze verklaringen over de wijze

waarop de Taliban zou rekruteren stroken niet met de informatie waarover het CGVS beschikt. Hoewel

de taliban geen formele rekruteringsprocedures heeft, kan er toch worden gesteld dat de lokale cel de

basis vormt van de rekrutering. Er wordt beroep gedaan op familiale en clanloyauteit, tribale banden,

persoonlijke vriendschappen en sociale netwerken, madrasa studentenkringen en gemeenschappelijke

belangen. De drijfveren voor de rekrutering zijn hoofdzakelijk eergevoel en glamour, wraakgevoel,

financiële noden en religieuze overtuiging. Hoewel er uitzonderingen zijn, kan toch als algemene regel

worden gesteld dat taliban rekrutering door de lokale commandanten binnen hun eigen stam gebeurt.

Dat Q. B. M. (...) u dan zomaar aanspreekt en meteen vraagt om scholen op te blazen (CGVS, p. 9) is

niet geloofwaardig. Uw verklaringen kunnen het CGVS er geenszins van overtuigen dat de Taliban zich

in uw geval wel tot deze manier van rekruteren zou hebben gekeerd.”

Door er in het verzoekschrift louter op te wijzen dat niet betwist wordt dat hij Q. B. M. kent en dat hij

informatie over deze persoon kan verstrekken, slaagt verzoeker er niet in de voorgaande motieven te

weerleggen of te ontkrachten.

Voorts wijst de commissaris-generaal nog op goede gronden op het volgende:

“Verder verklaarde u dat uw neef gewond raakte bij de explosie in de school (CGVS, p. 9). U zei dat u

hem zag bij de school, ook al ging hij daar niet naar school. U weet niet of hij tijdens de explosie

aanwezig was in de school. U heeft het hem ook niet gevraagd, zoals u evenmin informeerde naar zijn

verwondingen of zijn medische verzorging (CGVS, p. 12-14). Toen u gevraagd werd of u dan later

informeerde naar uw neef, antwoordde u van niet. Dat u niet meer interesse toont in uw eigen neef die

gewond raakte bij de explosie is niet aannemelijk. Dat tast de geloofwaardigheid van uw verklaringen

over de explosie aan. Na een confrontatie met deze onaannemelijkheid, beweerde u dat u sinds u

aankomst in België wel al gevraagd heeft hoe het gaat met uw neef, maar dat men u geen details geeft

over zijn toestand om u niet ongerust te maken. Dat u dan plots toch informeerde naar uw neef is

tegenstrijdig met uw eerdere verklaringen (CGVS, p. 14). Het is bovendien weinig aannemelijk dat uw

familie u geen informatie over hem zou geven als u uw bezorgdheid over hem uit. Ook deze elementen

brengen de geloofwaardigheid van uw asielmotieven in het gedrang.”

Verzoeker beperkt zich in het verzoekschrift tot een herhaling van wat hij eerder tijdens het gehoor voor

het CGVS reeds verklaard heeft, met name dat hij “sinds zijn aankomst in België wel al gevraagd heeft

hoe het gaat met zijn neef, maar dat men hem geen details geeft over zijn toestand om hem niet

ongerust te maken”. Het louter herhalen van de asielmotieven is echter niet van aard om de voorgaande

motieven te ontkrachten (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, wat in casu niet gebeurt.

Voorts kan worden opgemerkt dat verzoeker het volgende in de bestreden beslissing opgenomen motief

volledig ongemoeid laat:

“U verklaarde nog dat uw vader u direct na de explosie ging verbergen bij een vriend omdat hij wist dat

u in de problemen zou raken door de arrestatie van Q. B. M. (...). Even later verklaarde u echter dat

Q. B. M. (...) pas na één of twee dagen gearresteerd werd (CGVS, p. 16). De arrestatie was dus niet de

aanleiding voor uw vader om u ergens anders onder te brengen. Het is weinig aannemelijk dat uw vader

u meteen na de explosie zou gaan verbergen terwijl er op dat moment nog geen sprake was van een

arrestatie. Ook deze elementen breken de geloofwaardigheid van uw asielmotieven af.”

Het voormelde motief vindt steun in het administratief dossier, is pertinent en terecht en wordt, daar het

door verzoeker volledig ongemoeid wordt 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.
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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.

2.3.5. Beoordeling in het licht van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

2.3.5.1. 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.

2.3.5.2. 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.

2.3.5.3. Opdat aan verzoeker de subsidiaire beschermingsstatus overeenkomstig artikel 48/4, § 2, c),

van de Vreemdelingenwet kan worden toegekend, moet er sprake zijn van een ernstige bedreiging van

zijn leven of persoon, als burger, als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een internationaal of

binnenlands gewapend conflict.

Uit de beschikbare landeninformatie blijkt dat het grootste aandeel van het geweld en de kern van het

conflict in Afghanistan te situeren is in het zuiden, het zuidoosten en het oosten van Afghanistan. Zo zijn

er een aantal provincies die te kampen hebben met een voortdurende en open strijd tussen anti-

regeringselementen (hierna: AGE’s) en de Afghaanse veiligheidsdiensten, of tussen AGE’s onderling. In

deze provincies is er sprake van aanhoudend en wijdverspreid geweld dat veelal de vorm aanneemt van

grondoffensieven, luchtbombardementen, aanslagen met “improvised explosive devices” (hierna: IED’s),

e.d. In deze provincies vallen er veel burgerslachtoffers en dwingt het geweld de burgers om hun

woonplaats te ontvluchten. In andere provincies is er geen aanhoudende en open strijd maar vinden wel

regelmatig veiligheidsincidenten plaats, waarbij de omvang en intensiteit van het geweld lager ligt dan in

de provincies waar openlijk wordt gevochten.

Te dezen verklaart verzoeker afkomstig te zijn uit de het dorp Khairabad, gelegen in het district

Surkhrod van de provincie Nangarhar, hetgeen door verwerende partij niet wordt betwist.

In haar aanvullende nota van 10 september 2019 stelt verwerende partij:

“Niettegenstaande er zich in het district Surkhrod 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 Surkhrod 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.”

Uit de beschikbare informatie aanwezig in het rechtsplegingsdossier, en meer bepaald uit de “Country

Guidance: Afghanistan. Guidance note and common analysis” van EASO van juni 2019, waarbij de
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periode van 1 januari 2018 tot 28 februari 2019 als algemene referentieperiode geldt, blijkt dat EASO de

provincie Nangarhar, met uitzondering van de stad Jalalabad, kwalificeerde als een gebied waar de

mate van willekeurig geweld zodanig hoog is dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat

een burger, wanneer deze terugkeert naar deze provincie, louter op basis van zijn aanwezigheid op het

grondgebied van deze provincie een reëel risico zou lopen op een ernstige bedreiging van zijn leven of

vrijheid (p. 110: “that the degree of indiscriminate violence reaches such a high level in Nangarhar,

except the capital city of Jalalabad, that substantial grounds are shown for believing that a civilian,

returned to the province, would, solely on account of his or her presence on the territory of the province,

face a real risk of being subject to the serious threat referred to in Article 15(c) QD.”). Dit betekent dat,

indien wordt vastgesteld dat een burger afkomstig is uit de provincie Nangarhar, met uitzondering van

de stad Jalalabad, er wordt aangenomen dat hij een reëel risico zou lopen op een ernstige bedreiging

van zijn leven of persoon wanneer hij terugkeert naar deze provincie, louter door zijn aanwezigheid

aldaar, zonder dat het nodig zou zijn om eveneens over te gaan tot een onderzoek naar andere

persoonlijke omstandigheden of individuele elementen (EASO, “Country Guidance: Afghanistan.

Guidance note and common analysis”, juni 2019, p. 82-83: “In this category, ‘mere presence’ would

exceptionally be considered sufficient and no further individual elements would need to be

substantiated”).

Uit de beschikbare informatie blijkt voorts dat de veiligheidssituatie in de steden, vooral de

provinciehoofdplaatsen, sterk verschilt van deze op het platteland. Alle provinciale hoofdplaatsen,

inclusief de stad Jalalabad, en de belangrijkste bevolkingscentra staan onder controle van de Afghaanse

overheid. Steden kennen een betere infrastructuur, dienstverlening en mogelijkheden tot

levensonderhoud. In de stad Jalalabad is de controle van de veiligheid van de stad tevens

overgedragen aan het Afghaanse leger.

De Raad sluit zich aan bij de analyse zoals vastgesteld door EASO waarbij wordt geoordeeld dat de

veiligheidssituatie in de stad Jalalabad en, gezien de beschikbare landeninformatie bij uitbreiding ook de

veiligheidssituatie in de agglomeratie errond, zich onderscheidt van deze in de rest van de provincie

Nangarhar.

Er dient evenwel te worden vastgesteld dat uit de beschikbare landeninformatie niet kan worden

opgemaakt waar verzoekers dorp, Khairabad, precies gelegen is binnen het district Surkhrod en of dit

voor wat betreft de beoordeling van de actuele veiligheidssituatie tot de agglomeratie rond de stad

Jalalabad kan worden gerekend. Zo verzoekers dorp niet gelegen is binnen de agglomeratie rond de

stad Jalalabad ontbreekt het de Raad voorts aan de noodzakelijke informatie om desgevallend na te

gaan of er voor verzoeker persoonlijke omstandigheden aanwezig zijn die een vestigingsalternatief in de

stad Jalalabad kunnen rechtvaardigen.

Gezien de Raad in deze de nodige onderzoeksbevoegdheid ontbeert, ontbreekt het hem aldus aan

essentiële elementen om te komen tot de in artikel 39/2, § 1, tweede lid, 1°, van de Vreemdelingenwet

bedoelde bevestiging of hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen te moeten bevelen.

Bijgevolg dient de bestreden beslissing, voor wat betreft de weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet, te worden vernietigd

overeenkomstig artikel 39/2, § 1, tweede lid, 2°, van de Vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 22 juli 2019

wordt vernietigd in zoverre aan de verzoekende partij de subsidiaire beschermingsstatus wordt

geweigerd.
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Artikel 3

De zaak wordt teruggezonden naar de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig november tweeduizend

negentien door:

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN


