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nr. 240 043 van 26 augustus 2020

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. DESENFANS

Eugène Plaskysquare 92-94/2

1030 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 14 april 2020 heeft

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

12 maart 2020.

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 5 augustus 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

21 augustus 2020.

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

Gehoord de opmerkingen van verzoeker en zijn advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat

C. DESENFANS en van attaché I. SNEYERS, 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

9 januari 2019 België binnen zonder enig identiteitsdocument en verzoekt op 24 januari 2019 om

internationale bescherming. Op 12 maart 2020 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

13 maart 2020 aan verzoeker aangetekend wordt verzonden.

Deze beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

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

afkomstig uit het dorp Warazhina, in het district Zeruk in de provincie Paktika. U bent enig kind en

woonde daar met uw ouders. Uw vader is een gekend talibancommandant die instaat voor de

rekrutering van nieuwe leden. Hij was vaak weg van huis. Als hij thuis kwam dan sprak uw vader vaak

met u over jihad en de koran.

Ongeveer een maand voor uw vertrek ging u met uw vader naar de moskee voor het ochtendgebed.

Daar kwam u andere leden van de taliban tegen die aan uw vader vroegen wanneer u zich bij hen zou

voegen en later de plaats van uw vader zou innemen. Uw vader zei dat u ondertussen oud genoeg was

en snel zou meestrijden in de jihad. U kreeg schrik en vertelde bij thuiskomst aan uw moeder wat er

gebeurd was. Ze sprak met uw oom en hij regelde een taskara voor u. De dag voor uw vertrek kwam uw

vader opnieuw naar huis. Hij zei dat hij een opdracht had voor u bij de taliban. U weigerde en hij wilde u

dwingen om zijn opdracht uit te voeren. Hij werd kwaad toen u opnieuw weigerde en hij sloeg u op het

hoofd. U verloor het bewustzijn. Toen u wakker werd waren uw oom en moeder bij u. Ze brachten u de

volgende ochtend naar een dokter om uw hoofdwonde te hechten en u reisde van daar door naar de

provincie Ghazni om het land te verlaten.

U verliet het land ongeveer vijf jaar geleden en reisde naar Europa. U diende een verzoek om

internationale bescherming in, in het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Frankrijk en Duitsland. Deze

verzoeken werden steeds afgewezen. Op 10 januari 2019 diende u in België een verzoek om

internationale bescherming in.

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

uw taskara, een briefhoofding van uw vader en medische documenten.

B. Motivering

Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de

gegevens in uw administratief dossier, van oordeel is dat er in uw hoofde bepaalde bijzondere

procedurele noden kunnen worden aangenomen.

Uit uw verklaringen bij de Dienst Vreemdelingenzaken en uit uw documenten blijkt immers dat u last

heeft van psychische problemen en van pijn in u hoofd en rug. U heeft het ook erg moeilijk om te

stappen. Om hier op passende wijze aan tegemoet te komen, werden er u steunmaatregelen verleend

in het kader van de behandeling van uw verzoek door het Commissariaat-generaal, en werd u een

tweede keer uitgenodigd in de namiddag nadat u anderhalf uur te laat kwam op de eerste afspraak die

in de voormiddag gepland werd. U werd met een rolstoel naar het lokaal gebracht en er werden twee

pauzes genomen. Als u dat wilde kon u om nog een pauze vragen. De vragen werden herhaald en

uitgelegd als dat nodig was.

U legde brieven neer van een psycholoog bij wie u op gesprek ging en van medisch personeel in het

centrum. Hieruit kan echter niet worden afgeleid dat u cognitieve problemen heeft en nergens wordt ook

een diagnose of pathologie vastgesteld. Uit deze documenten blijkt dat u psychische en fysieke

problemen heeft en dat u een slaapmiddel neemt, een middel tegen depressie en een middel tegen

angst en paniek. Het betreft geen medisch attest waaruit na een diepgaand medisch onderzoek blijkt dat

uw cognitief geheugen dermate is aangetast dat u niet in staat bent coherente en consistente

verklaringen af te leggen, noch wordt in deze attesten aangegeven dat u niet in staat zou zijn om

gehoord te worden in het kader van uw asielprocedure.

Gelet op wat voorafgaat kan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden aangenomen dat uw

rechten in het kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden evenals dat u 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.
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Vooreerst moet worden opgemerkt dat u bij uw verzoek om internationale bescherming in Oostenrijk

heel andere verklaringen aflegde dan in België. Zo beweerde u daar dat uw vader bij de taliban was en

reeds tien jaar vermist was. Hij zou al lange tijd overleden zijn. De taliban zouden naar uw huis

gekomen zijn toen u vijf jaar oud was en geëist hebben dat u religieuze lessen zou volgen zodat u uw

vader later kon vervangen. Uw moeder en oom beslisten daarom te verhuizen naar Pakistan. U zou uw

hele leven in Pakistan gewoond hebben. Toen u bijna volwassen werd, kwamen de taliban u zoeken in

Pakistan. Uw oom besliste dan om u naar Europa te sturen. U gaf bovendien verschillende

geboortedata tijdens uw asielprocedures, namelijk 27 augustus 1996, 20 mei 1993 en 3 februari 1999

(zie asieldossier Oostenrijk).

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

en uw verblijfplaatsen, ondermijnt uw algemene geloofwaardigheid in ernstige mate.

U legde wel een taskara neer, waarmee u uw verklaringen over uw identiteit en herkomst wil staven. Dit

is een kopie, waarvan de authenticiteit op geen enkele manier kan worden nagegaan. Uit de informatie

waarover het CGVS beschikt blijkt bovendien 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 nodige omzichtigheid is dus aangewezen bij het toekennen van bewijswaarde

aan deze documenten. Het gewicht dat aan deze bewijsstukken wordt toegekend moet worden gezien

in samenhang met de, lage, geloofwaardigheid van de verklaringen. Bijgevolg volstaat dit document niet

om uw huidige verklaringen over uw identiteit en herkomst kracht bij te zetten, en evenmin om uw

algemene geloofwaardigheid te herstellen.

Uw aangetaste algemene geloofwaardigheid heeft tot gevolg dat ook aan uw overige verklaringen niet

zomaar geloof kan gehecht worden. Los daarvan zijn er elementen in uw verklaringen over uw

asielmotieven die de geloofwaardigheid ervan aantasten.

Zo verklaarde u tijdens uw Belgisch verzoek dat uw vader eiste dat u zich zou aansluiten bij de taliban.

Uw vader is zelf talibancommandant en praatte vaak met u over jihad. Hij wilde u dwingen om een

opdracht uit te voeren voor de taliban. Toen u hem duidelijk maakte dat u dit niet wilde sloeg hij u en liet

hij u bewusteloos achter. Het is weinig aannemelijk dat uw vader met u gedurende lange tijd sprak over

de taliban en jihad en u dan plots dwong om een opdracht uit te voeren zonder dat u eerst samen met

een andere talib op pad ging om de werkwijze te leren. Zo wilde uw vader u dwingen een pakket af te

halen maar u moest nog leren met de auto rijden om de opdracht te kunnen uitvoeren (CGVS, p. 10).

Deze onaannemelijkheid ondermijnt de geloofwaardigheid van uw asielmotieven.

Er moet verder worden opgemerkt dat u slechts in beperkte mate informatie kan geven over uw het werk

van uw vader. Zo weet u niet in welke provincies hij verbleef voor zijn werk (CGVS, p. 7). Aangezien hij

van u verwachtte dat u hem zou opvolgen is het weinig aannemelijk dat hij u niet zou vertellen over de

plaatsen waar hij ging en het werk dat hij er deed. U weet ook niet sinds wanneer hij lid is van de

taliban, u kan enkel zeggen dat het reeds lange tijd was. Gevraagd of hij al talib was sinds uw geboorte,

antwoordde u dat u het gevraagd heeft aan uw moeder en dat hij al bij de taliban was voor u geboren

werd (CGVS, p. 11-12). Dat u dit niet meteen antwoordde, en pas nadat het u opnieuw gevraagd werd,

ondermijnt de geloofwaardigheid van uw verklaringen hierover. Het is verder niet aannemelijk dat uw

vader nog steeds zou denken dat u in Afghanistan bent (CGVS, p. 12). Er kan immers verwacht worden

dat hij als commandant bij de taliban op de hoogte is van wat er gebeurt in zijn regio, zeker als het zou

gaan om zijn eigen zoon die door de taliban zou meegenomen zijn. Deze elementen brengen de

geloofwaardigheid van uw verklaringen over het profiel van uw vader als talibancommandant in het

gedrang.

Bovendien stroken uw verklaringen over de wijze waarop de taliban zouden rekruteren ook 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 uw vader deze manier van rekruteren volgt, om u

dan plots te dwingen om een opdracht uit te voeren waar u niet klaar voor bent, strookt niet met de

werkwijze van de taliban (CGVS, p. 10). 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.
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Uit uw verklaringen blijkt verder dat uw moeder en uw oom, de broer van uw moeder, u steunden en

weerstand boden aan uw vader. Zo regelde uw oom uw taskara zodat u snel zou kunnen vertrekken,

toen hij hoorde dat men in de moskee sprak over uw rekrutering bij de taliban (CGVS, p. 10). Ze hielpen

u nadat uw vader u geslagen had en zorgden ervoor dat u het land kon verlaten. Ook na uw vertrek

bleven ze, achter de rug van uw vader om, contact met u houden en stuurden ze documenten door

(CGVS, p. 12 en p. 15). Het is weinig aannemelijk dat uw moeder, als vrouw, u zou steunen tegen de wil

van uw vader, een erg machtig man. Ze gaat zelfs zo ver om te zeggen dat u haar zoon niet meer zou

zijn als u bij de taliban zou gaan, dit terwijl ze met een talib getrouwd is (CGVS, p. 13). Het is weinig

aannemelijk dat uw moeder en haar broer zouden durven ingaan tegen een talibancommandant die

invloed heeft in de hele provincie. Dit element brengt de geloofwaardigheid van uw asielmotieven in het

gedrang.

Verder verklaarde u dat uw moeder met haar gsm een foto nam van een talibanbrief van uw vader en dit

naar u doorstuurde. Meteen daarna zei u dat mensen in het dorp geen smartphones mogen hebben van

de taliban. U paste dan uw verklaring aan en zei dat uw oom de foto nam van de talibanbrief, en niet uw

moeder. Dat u uw verklaringen plots aanpast, breekt de geloofwaardigheid ervan af. Gevraagd waarom

u eerst zei dat uw moeder de foto trok en dan u verklaring aanpaste, antwoordde u dat u het niet weet.

U herhaalde daarna opnieuw dat uw oom de foto trok en naar u doorstuurde (CGVS, p. 12). Het louter

herhalen en ontkennen van uw verklaringen kan deze tegenstrijdigheid niet verhelderen. Hierdoor komt

de geloofwaardigheid van uw verklaringen nog meer op de helling te staan.

Voorts verklaarde u nog dat uw oom en uw moeder na uw vertrek door uw vader werden lastig gevallen

en gevraagd naar uw verblijfplaats. Uw moeder en oom zeiden dat ze niet wisten waar u was en dat u

misschien was meegenomen door de taliban (CGVS, p. 14-15). Het is niet aannemelijk dat uw moeder

tegen uw vader, een talib, zou zeggen dat u misschien werd meegenomen door de taliban. Uw vader

zou er immers van op de hoogte geweest zijn als u bij de taliban was. Ook deze onaannemelijkheid doet

afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw asielmotieven.

Omwille van 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.

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

Afghaanse asielzoeker ook een subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

world.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 asielzoeker en anderzijds actuele en betrouwbare

informatie over de situatie in Afghanistan.
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UNHCR wijst er op dat verzoekers afkomstig uit “conflict-affected areas” nood kunnen hebben aan

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

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

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

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

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

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

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

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

bepalen van de intensiteit van het voortdurend conflict in Afghanistan.

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

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

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

de EASO Guidance Note wordt er op gewezen dat de schaal van het willekeurig geweld in Afghanistan

verschilt van regio tot regio en dat bij de beoordeling van de veiligheidssituatie per provincie rekening

moet gehouden worden met volgende elementen: (i) de aanwezigheid van actoren van geweld; (ii) de

aard van de gebruikte methodes en tactieken; (iii) de frequentie van de veiligheidsincidenten; (iv) de

mate waarin het geweld geografisch verspreid is binnen een provincie; (v) het aantal burgerslachtoffers;

en (vi) de mate waarin burgers ingevolge het gewapend conflict de provincie ontvluchten.

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

aspecten in rekening gebracht bij de beoordeling van de veiligheidssituatie in Afghanistan. Ook met

andere indicatoren wordt er rekening gehouden, in de eerste plaats bij de beoordeling van de individuele

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

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

zijn om het reëel risico voor burgers te beoordelen.

Zowel uit de 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 onderbroken gevechten. De

omvang en de intensiteit van het geweld zijn er beduidend lager dan in de provincies waar openlijk

gevochten wordt. Uit de beschikbare informatie blijkt dat er wat deze provincies betreft niet kan gesteld

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

aan te nemen dat elke burger die terugkeert naar het betrokken gebied aldaar een reëel risico loopt op

een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon. De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin

worden verleend indien een verzoeker aannemelijk maakt dat er in zijn hoofde persoonlijke

omstandigheden bestaan die het reëel risico om het slachtoffer te worden van willekeurig geweld

verhogen (HvJ, 17 februari 2009 (GK), Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, nr. C-465/07, § 28). Tot

slot zijn er nog een beperkt aantal provincies waar het niveau van willekeurig geweld dermate laag is dat

in het algemeen kan gesteld worden dat er geen reëel risico bestaat voor burgers om persoonlijk

getroffen te worden door het willekeurig geweld dat plaatsvindt in de provincie.

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

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

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

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

algemeen worden Afghaanse steden dan ook relatief veiliger geacht dan rurale gebieden. Dat is ook de
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reden waarom vooral stedelijke gebieden een toevluchtsoord vormen voor burgers die het geweld in de

rurale gebieden wensen te ontvluchten.

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

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

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

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

hoofdzaak de vorm aan van aanvallen op high profile doelwitten, doelgerichte moorden en ontvoeringen.

Met high profile doelwitten worden overheidsgebouwen, overheidsmedewerkers, gebouwen en leden

van de Afghaanse veiligheidsdiensten, alsook plaatsen met een internationale diplomatieke, militaire,

humanitaire, supranationale of andere aanwezigheid bedoeld. Omwille de aard van de doelwitten die

geviseerd worden, is het gros van de aanslagen die in de steden plaatsvindt op bepaalde plaatsen in

een stad geconcentreerd. Hoewel veel van deze doelgerichte aanslagen gebeuren zonder rekening te

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

niet het voornaamste doelwit zijn van de opstandelingen.

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

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

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

veiligheidssituatie in de provincie Paktika 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 211-215, beschikbaar op https://www.

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

Report : Afghanistan Security Situation- Update – mei 2018 (pag. 1-24 en 127-129, beschikbaar op

https://www.refworld.org/docid/5b3be4ad4.html of https://www.refworld.org); en het EASO Country of

Origin Information Report : Afghanistan Security Situation – juni 2019, (pag. 1-66 en 231-237,

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

2019.pdf), 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 Paktika behoort tot de oostelijke regio

van Afghanistan en wordt in de Easo Guidance Note bestempeld als een provincie waar willekeurig

geweld niet op grote schaal plaatsvindt en er dus een hoger niveau van persoonlijke omstandigheden

vereist is om aan te tonen dat men bij terugkeer naar de provincie een reëel risico op ernstige schade

zou lopen.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de provincie Paktika ruw geschat 750.000 inwoners heeft en dat

er in 2018 in de gehele provincie 150 burgerslachtoffers vielen. Tijdens de rapporteringsperiode vonden

92 incidenten gerelateerd aan de opstandelingen plaats. Aldus dient besloten te worden dat de provincie

Paktika in zijn geheel relatief laag scoort wat betreft het aantal veiligheidsincidenten in verhouding met

het aantal burgers. Uit de beschikbare informatie blijkt dat de Taliban een invloedrijke positie heeft in de

provincie. Het merendeel van de gewelddaden die in Paktika plaatsvinden zijn voornamelijk doelgericht

van aard en het geweld neemt er voornamelijk de vorm aan van targeted killings, IEDs en

luchtaanvallen. Hoewel het geweld in de provincie hoofdzakelijk doelgericht van aard is, zorgt de aard

van het gebruikte geweld er voor dat ook burgers zonder specifiek profiel gedood of verwond worden.

Uit informatie blijkt dat de Taliban in de rapporteringsperiode weinig aanvallen tegen de

veiligheidsdiensten en pro-overheidsmilities uitvoerden. Intern ontheemden in de provincie zoeken hun

toevlucht voornamelijk binnen de provincie.

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

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

voor burgers in de provincie Paktika actueel geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te worden van

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

van een gewapend conflict. U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel blijkt.

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

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

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

bedreiging van uw leven of persoon.

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

persoonlijke omstandigheden, door een reëel risico als gevolg van het willekeurig geweld in de provincie
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Paktika. Evenmin beschikt het CGVS over elementen die erop wijzen dat er in uw hoofde

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

van willekeurig geweld.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Het verzoekschrift

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

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

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

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

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

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

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

Vreemdelingenwet).

Verzoeker stelt een gegronde vrees voor vervolging te hebben in geval van terugkeer naar zijn land van

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

omdat hij weigerde om met hen samen te werken en vluchtte. Deze (vrees voor) vervolging is volgens

hem gebaseerd op religieuze en politieke overtuiging. Verzoeker voert aan dat er sinds jaren een

gewelddadig conflict aan de gang is tussen de regering en zijn ondersteuners enerzijds en de

verschillende tegen de regering strijdende groepen, waaronder de taliban, anderzijds. De taliban

beschouwen hem als ondersteuner van de regering of de internationale coalitie, zodat hij een potentieel

doelwit is voor de taliban. Verzoeker citeert vervolgens uit de “eligibility guidelines for assessing the

international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van UNHCR van 30 augustus 2018

en meent dat deze objectieve informatie overeenstemt met zijn verklaringen. Zijn verklaringen zijn

volgens hem niet enkel coherent, maar ook plausibel. Hij meent dan ook prima facie een nood aan

internationale bescherming te hebben.

Vervolgens geeft verzoeker een theoretische uiteenzetting inzake de subsidiaire bescherming en stelt hij

dat de commissaris-generaal in casu niet twijfelt dat hij afkomstig is uit een regio waar een gewelddadig

conflict heerst tussen meerdere gewapende groepen, waaronder de taliban, die volgens objectieve

informatie mensen als doelwit nemen die ze als ondersteuner van de regering beschouwen. Verzoeker

licht toe dat hij afkomstig is uit de provincie Paktika, in het district Zeruk, een regio die in het oosten van

Afghanistan gelegen is en die gekenmerkt wordt door een verslechterde veiligheidssituatie, waar

regelmatig terreuraanslagen gebeuren, en waar IS, de taliban en de Afghan National Security Forces

(ANSF) strijden. Hierdoor meent verzoeker een reëel risico op ernstige schade te lopen en te voldoen

aan de voorwaarden van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

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

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 48/6, § 5,

van de Vreemdelingenwet en van het zorgvuldigheidsbeginsel.

In dit middel voert verzoeker aan dat motieven van de bestreden beslissing onvoldoende en niet

draagkrachtig zijn.

Wat de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, § 2, b), van

de Vreemdelingenwet betreft, laat verzoeker het volgende gelden:

“2.1.1. De verwerende partij verwijt aan verzoeker dat hij in Oostenrijk heel andere verklaringen zou

hebben afgelegd dan in België.

Verzoeker bevestigt dat het relaas die hij aan de Belgische asielautoriteiten heeft verleend de juiste is.
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Hij legt uit dat het interview in Oostenrijk erg kort was (1 uur) en dat hij onder druk werd gezet om de

vragen zo kort mogelijk te beantwoorden. Verzoeker ontkent te hebben gezegd dat zijn vader dood was,

maar stelt te hebben gezegd dat als hij in Afghanistan was gebleven, zijn vader hem zou hebben

vermoord. Verzoeker bevestigt dat de Taliban hem heeft verteld dat hij zijn vader later, wanneer hij

ouder zou zijn, zou moeten vervangen, wat hij ook bij de Belgische asielautoriteiten heeft aangegeven.

Daartoe gaf zijn vader hem godsdienstlessen. Verzoeker ontkent dat hij Pakistan had genoemd tijdens

zijn procedure in Oostenrijk, maar alleen Paktika, de regio waar hij met zijn gezin woonde en waar hij

zijn hele leven woonde. Daar vroegen zijn vader en de Taliban hem om zich bij hen aan te sluiten en hij

werd geslagen toen hij weigerde. Na dit evenement organiseerde zijn oom zijn vlucht.

2.1.2. De verwerende partij verwijt aan verzoeker dat hij de asielinstanties zou proberen te misleiden

over kernelementen van zijn identiteit omdat hij verschillende geboortedata gaf tijdens zijn

asielprocedures. De verwerende partij afwijst de bewijskracht van de door verzoeker ingediende taskara

omdat het een kopie is en omdat er vanwege het endemische karakter van corruptie in Afghanistan

niets aangeeft of de inhoud van deze taskara echt is.

De verzoeker stelt dat hij slechts één geboortedatum heeft opgegeven: 03.02.1999. Dit is zijn echte

geboortedatum. Hij is van mening dat het de asielautoriteiten zijn die een fout hebben gemaakt in het

transcript. Hij was degene die de fout aan de asielautoriteiten vertelde, zodat ze deze konden

corrigeren.

Verzoeker stelt dat zijn taskara de ware is en dat dit document op zijn minst een begin van het bewijs

van zijn identiteit vormt.

In ieder geval, dient er te herhalen dat de identiteit van verzoeker niet ter discussie wordt gesteld door

de verwerende partij.

Deze grief is niet relevant.

2.1.3. De verwerende partij is van mening dat verschillende inconsistenties het relaas van de verzoeker

aantasten.

2.1.3.1. Volgens de verwerende partij is het « weinig aannemelijk » dat de vader van verzoeker met hem

gedurende lange tijd sprak over de Taliban en Jihad en hij dan « plots » dwong om een opdracht uit te

voeren zonder dat hij eerst samen met een andere taliban op pad ging om de werkwijze te leren.

Verzoeker betwist deze analyse.

Hij verklaarde duidelijk dat hij eerst opleiding moest lopen voordat officieel de Taliban integreren.

Deze grief is niet relevant.

2.1.3.2. De verwerende partij verwijt ook aan verzoeker dat hij « slechts in beperkte mate » informatie

kon geven over het werk van zijn vader.

Verzoeker bevestigt dat de Taliban geen basis hebben waar ze elkaar ontmoeten: ze verhuizen van de

ene stad naar de andere, van het ene dorp naar het andere, in de bergen, ... Zijn vader ging daarom niet

slechts naar één plaats om te werken, maar op verschillende plaatsen, reden waarom verzoeker de

verwerende partij niet over een precieze plaats kon informeren. Verzoeker herhaalt er ook aan dat hij

zijn vader nooit op zending heeft vergezeld.

Verzoeker stelt ook dat zijn vader al bij zijn geboorte een Taliban was.

Ten slotte voegt verzoeker eraan toe dat, hoewel zijn vader inderdaad een speciale functie binnen de

Taliban heeft, weet hij niet waar hij is, en zelfs niet of hij nog leeft, omdat hij geen teken van leven heeft

gegeven aan zijn vader. Het is ook de versie die de moeder van de verzoeker aan zijn vader geeft.

2.1.3.3. De verwerende partij is van mening dat de verklaringen van de verzoeker over de wijze waarop

de taliban rekruteren niet met de informatie waarover het CGVS beschikt zouden stoken.

De verzoeker betwist deze analyse.

Uit de informatie - EASO COI Report - Afghanistan - Recruitment by armed groups - waarop het CGVS

zich baseerde, blijkt dat rekrutering kan plaatsvinden onder de beperking van een familielid.

« (…) »

(EASO Country of Origin Information Report - Afghanistan Recruitment by armed groups, p. 22,

https://www.easo.europa.eu/sites/defauIt/files/publications/Afghanistan_recruitment.pdf)

Dat is precies wat verzoeker in de onderhavige zaak heeft uitgelegd.

In tegenstelling tot wat ze beweert, waren de verzoekers verklaringen derhalve in overeenstemming met

de objectieve informatie van verwerende partij.

Deze grief is niet gegrond.
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2.1.3.4. De verwerende partij is ook van mening dat, in het Afghaanse context, het « weinig aannemelijk

» is dat de verzoekers moeder, als vrouw, hem zou steunen tegen de wil van zij vader, een erg machtig

man.

Verzoeker betwist deze analyse sterk.

Het is duidelijk dat zijn vader niet weet dat zijn moeder hem steunde. Verzoeker bevestigt dat vrouwen

slechts een beperkte plaats hebben in de Afghaanse samenleving en dat zijn moeder in dit verband

nooit met haar man, de vader van verzoeker, had kunnen kampen. De moeder van verzoeker nam

daarom contact op met zijn eigen broer, de oom van verzoeker, en het was laatstgenoemde die zijn

vertrek regelde.

Deze grief is noch gegrond, noch relevant.

2.1.3.5. Verwerende partij verwijt verzoeker te hebben verklaard dat het zijn moeder was die de foto van

de talibanbrief heeft genomen en naar hem heeft gestuurd, terwijl hij ook heeft verklaard dat niemand

recht had op een smartphone onder leiding van de Taliban. Verwerende partij verwijt verzoeker ook dat

hij dan op zijn verklaringen is teruggekomen door te stellen dat het zijn oom was die de foto van de

talibanbrief had genomen.

Verzoeker bevestigt dat het zijn moeder was die de talibanbrief had en dat zij het aan verzoekers oom

had gegeven om een foto te nemen. Verzoeker legt uit dat zijn moeder geen smartphone heeft en

erkent dat het gebruik van een smartphone volgens het talibanbeleid niet wordt toegestaan. Zijn oom

verbergt zijn smartphone thuis in een doos.

Deze grief is niet relevant.

2.1.3.6. De verwerende partij is ten einde van mening dat het « niet aannemelijk » is dat de verzoekers

moeder tegen verzoekers vader, een taliban, zou zeggen dat hij misschien werd meegenomen door

taliban.

De moeder van verzoeker vertelde de verzoekers vader dat ze niet wist waar hij was, dat hij misschien

in Afghanistan zou zijn, misschien in het buitenland, misschien ontvoerd door de Taliban of door

anderen mensen. Ze heeft nooit beweerd dat verzoeker door de Taliban werd ontvoerd.

Deze grief is niet relevant.

Uiteindelijk, zijn de grieven van het CGVS ongegrond en/of irrelevant.

Het verhaal en de vrezen van verzoeker werden door de verwerende partij niet op geldige wijze in twijfel

getrokken.

De verzoeker zou als vluchteling moeten worden erkent of, ten minst, de subsidiaire bescherming

krijgen op basis van artikel 48/4, §2, b), van de wet van 15.12.1980.

De verwerende partij heeft geen objectieve en onpartijdige analyse gedaan, in schending van artikel

48/6, §5, van de 15.12.2980. De bestreden beslissing is niet afdoende gemotiveerd in schending van

artikel 3 van de wet van 29.07.1991.”

Wat de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet

betreft, betoogt verzoeker als volgt:

“In de genomen beslissing baseert de verwerende partij zich op het verslag « EASO COI Report:

Afghanistan Security Situation - december 2017 » en de update rapporten van mei 2018 et juni 2019 om

- ten onrechte - de veiligheidssituatie in de provincie Paktika met betrekking tot artikel 48/4, §2, c) van

de wet van 1980 te onderzoeken en te concluderen dat er geen willekeurig geweld zou zijn deze

provincie.

Ten eerste, dient worden opgemerkt dat verwerende partij geen van de bronnen betreffende de

veiligheidssituatie waarop zij zich baseert heeft aangevoerd in het administratief dossier.

In het administratief dossier van verzoeker is er alleen maar het « COI Focus - Afghanistan - Corruptie

en documentenfraude » en het « EASO COI Report - Afghanistan - Recruitment by armed groups ».

Geen van de EASO COI Reporten « Afghanistan Security Situation » van december 2017, mei 2018 et

juni 2019 is in het administratief dossier.

Verzoeker en Uw Raad kunnen daarom de realiteit van de analyse van de verwerende partij - volgens

dewelke er geen willekeurig geweld zou zijn deze provincie Paktika - niet verifiëren.

De bestreden beslissing moet ten minst worden vernietigt om de verwerende partij in staat te stellen om

haar bronnen te deponeren.
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Ten tweede, dient te worden geconstateerd dat laatste update van het EASO COI Report « Afghanistan

Security Situation » dateert van juni 2020. In andere woorden, is dit rapport 11 maanden oud.

Nochtans heeft Uw Raad al beslissingen van de verwerende partij vernietigd omwille van het feit dat

haar bronnen over de veiligheidssituatie in een land of regio te oud waren gezien het feit dat ze meer

dan 6 jaar oud waren:

« (…) »

(RvV, arrest n° 182 974 van 27.02.2017)

De rechtspraak van Uw Raad is duidelijk: gezien de evoluerende veiligheidssituatie in gebieden die zijn

getroffen door gewapende conflicten, zoals in casu, moeten bronnen die ouder zijn dan zes maanden

worden beschouwd als niet genoeg geactualiseerd.

Zie ook in deze zin:

« (…) »

(RvV, arrest n° 172 390 van 26.07.2016)

Zie ook arresten n° 165.615 et n° 165.616 van 12 april 2016 betreffende de COI focus over de

veiligheidssituatie in Bagdad van 6 octobre 2015.

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

alles behalve draagkrachtig.

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

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

indien nodig op basis van het voordeel van twijfel.

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

niet draagkrachtig gemotiveerd.

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

loopt op ernstige schade.

Hij moet een internationale bescherming krijgen.”

2.2. Stukken

Als bijlage aan het verzoekschrift worden een uittreksel uit het rapport “UNHCR Eligibility Guidelines for

assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van 30 augustus 2018

(stuk 3) en een persartikel van BBC News van 31 januari 2018 (stuk 4) als nieuwe stavingstukken

gevoegd.

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 voor

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: 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 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
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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 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 verzoeker 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
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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.

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 de middelen

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 in het eerste middel de schending aan van de

artikelen 48, 48/2 en 48/5 van de Vreemdelingenwet, doch geeft hij niet de minste toelichting over de

wijze waarop hij deze bepalingen geschonden acht. De Raad ziet overigens niet in op welke wijze de

artikelen 48 en 48/2 van de Vreemdelingenwet in casu geschonden zouden zijn, nu zij slechts in

algemene zin bepalen dat een vreemdeling als vluchteling of als persoon die in aanmerking komt voor

subsidiaire bescherming kan worden erkend indien hij voldoet aan de daartoe gestelde voorwaarden in

het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, respectievelijk artikel

48/4 van dezelfde wet. Voorts voert verzoeker in het tweede middel de schending aan van artikel 1 van

de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. Deze

bepaling omschrijft het toepassingsgebied van deze wet. Verzoeker verduidelijkt echter niet op welke

wijze dit artikel in casu geschonden zou (kunnen) zijn.

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

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

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

artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Bovendien houdt de bestreden beslissing geen

verwijderingsmaatregel in.

2.3.2.3. Het eerste en het tweede middel zijn, 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, 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 de vervolgingsfeiten die hij inroept niet

aannemelijk heeft gemaakt, nu (i) hij bij zijn verzoek om internationale bescherming in Oostenrijk heel

andere verklaringen aflegde dan in België, (ii) het weinig aannemelijk is dat zijn vader met hem

gedurende lange tijd sprak over de taliban en jihad en hem dan plots dwong om een opdracht uit te
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voeren zonder dat hij eerst samen met een andere talib op pad ging om de werkwijze te leren, (iii) hij

slechts in beperkte mate informatie kan geven over het werk van zijn vader, (iv) zijn verklaringen over de

wijze waarop de taliban zouden rekruteren ook niet stroken met de informatie waarover het

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna: CGVS) beschikt, (v) het weinig

aannemelijk is dat zijn moeder hem zou steunen tegen de wil van zijn vader, een erg machtig man, (vi)

hij zijn verklaringen over de foto van een talibanbrief van zijn vader plots aanpaste, en (vii) het niet

aannemelijk is dat zijn moeder tegen zijn vader, een talib, zou zeggen dat hij misschien werd

meegenomen door de taliban, en omdat (B) er voor burgers in de provincie Paktika actueel geen reëel

risico bestaat om het slachtoffer te worden van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon

als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict en 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. 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, 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 de middelen dat

verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke

motiveringsplicht in casu is bereikt (cf. RvS 21 maart 2007, nr. 169.217).

Het tweede middel kan in deze mate niet worden aangenomen.

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

Verzoeker voert aan dat hij door de taliban wordt bedreigd om hen te vervoegen en later zijn vader op te

volgen als talibancommandant.

Hierboven, onder punt 2.3.3., is reeds gebleken dat de commissaris-generaal het verzoek om

internationale bescherming van verzoeker op individuele wijze heeft onderzocht en omstandig en

duidelijk de motieven heeft uiteengezet waarop hij zijn beslissing baseert. De Raad stelt vast dat

verzoeker er in zijn verzoekschrift niet in slaagt om op de voormelde motieven uit de bestreden

beslissing een ander licht te werpen. Hij komt immers niet verder dan het herhalen van en volharden in

(een deel van) zijn eerdere verklaringen, het opwerpen van loutere beweringen (post factum) en het

tegenspreken van de gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal, zonder evenwel op dienstige

wijze de voormelde motieven in concreto te weerleggen.

Vooreerst stelt de Raad vast dat verzoeker de motivering in de bestreden beslissing dat uit de door hem

voorgelegde medische documenten niet blijkt dat zijn cognitieve vermogen is aangetast niet betwist.

Verder motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat verzoekers algemene

geloofwaardigheid ernstig wordt aangetast door de vaststellingen dat de verklaringen die hij aflegde in

het kader van zijn verzoek om internationale bescherming in Oostenrijk niet overeenstemmen met zijn

verklaringen in België, en dat hij drie verschillende geboortedata opgaf tijdens zijn asielprocedures. Dit

wordt in de bestreden beslissing als volgt toegelicht:

“Vooreerst moet worden opgemerkt dat u bij uw verzoek om internationale bescherming in Oostenrijk

heel andere verklaringen aflegde dan in België. Zo beweerde u daar dat uw vader bij de taliban was en

reeds tien jaar vermist was. Hij zou al lange tijd overleden zijn. De taliban zouden naar uw huis

gekomen zijn toen u vijf jaar oud was en geëist hebben dat u religieuze lessen zou volgen zodat u uw

vader later kon vervangen. Uw moeder en oom beslisten daarom te verhuizen naar Pakistan. U zou uw

hele leven in Pakistan gewoond hebben. Toen u bijna volwassen werd, kwamen de taliban u zoeken in

Pakistan. Uw oom besliste dan om u naar Europa te sturen. U gaf bovendien verschillende

geboortedata tijdens uw asielprocedures, namelijk 27 augustus 1996, 20 mei 1993 en 3 februari 1999

(zie asieldossier Oostenrijk).

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

en uw verblijfplaatsen, ondermijnt uw algemene geloofwaardigheid in ernstige mate.
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U legde wel een taskara neer, waarmee u uw verklaringen over uw identiteit en herkomst wil staven. Dit

is een kopie, waarvan de authenticiteit op geen enkele manier kan worden nagegaan. Uit de informatie

waarover het CGVS beschikt blijkt bovendien 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 nodige omzichtigheid is dus aangewezen bij het toekennen van bewijswaarde

aan deze documenten. Het gewicht dat aan deze bewijsstukken wordt toegekend moet worden gezien

in samenhang met de, lage, geloofwaardigheid van de verklaringen. Bijgevolg volstaat dit document niet

om uw huidige verklaringen over uw identiteit en herkomst kracht bij te zetten, en evenmin om uw

algemene geloofwaardigheid te herstellen.”

In het tweede middel van zijn verzoekschrift bevestigt verzoeker zijn verklaringen zoals afgelegd ten

aanzien van de Belgische asielinstanties. Hij stelt dat zijn interview in Oostenrijk erg kort was (één uur)

en dat hij onder druk werd gezet om zo kort mogelijk te antwoorden. Hij ontkent te hebben gezegd dat

zijn vader was overleden en voert aan dat hij zei dat zijn vader hem zou hebben vermoord als hij in

Afghanistan was gebleven. Hij ontkent tevens dat hij Pakistan heeft genoemd tijdens zijn asielprocedure

in Oostenrijk en stelt dat hij alleen zijn regio Paktika heeft genoemd. De Raad stelt vast dat verzoekers

verklaringen in het kader van zijn asielprocedure in Oostenrijk (administratief dossier (hierna: adm.

doss.), stuk 8, map met ‘landeninformatie’) wel degelijk niet overeenstemmen met wat hij in het kader

van onderhavig verzoek om internationale bescherming in België verklaarde. Zo verklaarde verzoeker in

Oostenrijk dat zijn vader reeds tien jaar vermist was en al lange tijd overleden zou zijn, terwijl hij in

België verklaarde dat zijn vader nog steeds in leven is. Tevens verklaarde verzoeker in België dat hij zijn

hele leven tot aan zijn vertrek uit Afghanistan in de provincie Paktika heeft gewoond, terwijl hij in

Oostenrijk verklaarde dat hij op vijfjarige leeftijd met zijn moeder en zijn oom naar Pakistan verhuisde en

vandaar wegvluchtte toen de taliban hem er kwamen zoeken. Deze tegenstrijdigheden doen niet enkel

afbreuk aan verzoekers algehele geloofwaardigheid, doch ook aan de geloofwaardigheid van het in

casu voorgehouden vluchtrelaas. Het betoog in het tweede middel is niet van aard hierop een ander

licht te werpen. Door louter zijn in België afgelegde verklaringen te herhalen, komt verzoeker niet verder

dan het bevestigen van één versie van een terecht vastgestelde tegenstrijdigheid, wat uiteraard deze

tegenstrijdigheid niet ongedaan maakt. Dat het interview in Oostenrijk kort was, doet geen afbreuk aan

het feit dat hij er andere verklaringen heeft afgelegd dan deze die hij thans in België aflegt. Dat

verzoeker onder druk zou zijn gezet om zo kort mogelijk te antwoorden, is een loutere bewering (post

factum). Er is geen enkel concreet gegeven waaruit zou kunnen blijken dat verzoeker in Oostenrijk niet

de kans zou hebben gekregen om zijn vluchtrelaas op een gedetailleerde en volledige wijze uiteen te

zetten. Dat er in Oostenrijk verkeerdelijk zou zijn verstaan dat hij in Pakistan verbleef terwijl hij Paktika

zei, is al evenmin aannemelijk. Uit het Oostenrijkse asieldossier (ibid.) blijkt duidelijk dat verzoeker

verklaarde van Paktika naar Pakistan te zijn verhuisd. Uit niets blijkt dat er verwarring of onduidelijkheid

zou zijn geweest over het onderscheid Paktika-Pakistan. Dat verzoeker zich in zijn verzoekschrift

bedient van dergelijke gekunstelde, ongefundeerde beweringen teneinde zijn in Oostenrijk afgelegde

verklaringen te ontkennen, te minimaliseren en/of te vergoelijken, doet eens te meer afbreuk aan zijn

algehele geloofwaardigheid, alsook aan de geloofwaardigheid van zijn vluchtrelaas.

Verder stelt verzoeker in het tweede middel dat hij slechts één geboortedatum heeft opgegeven,

namelijk 3 februari 1999. Hij stelt dat “de asielautoriteiten” een fout hebben gemaakt en dat hij deze fout

zelf meldde zodat ze kon worden gecorrigeerd. Hij stelt dat zijn taskara minstens een begin van bewijs

vormt van zijn identiteit en wijst erop dat zijn identiteit door de commissaris-generaal niet ter discussie

wordt gesteld. De Raad stelt vast dat verzoeker een verkeerde lezing maakt van de motieven van de

bestreden beslissing. Hij gaf immers in het kader van zijn verzoek om internationale bescherming in

Oostenrijk drie verschillende geboortedata op (adm. doss., stuk 8, map met ‘landeninformatie’). Het feit

dat verzoeker zijn geboortedatum op de Dienst Vreemdelingenzaken corrigeerde van 3 februari 1995

naar 3 februari 1999 (adm. doss., stuk 9, “verklaring DVZ”, nr. 4) doet hieraan geen afbreuk. Het

opgeven van deze verschillende geboortedata in Oostenrijk toont wel degelijk aan dat verzoeker de

asielinstanties bewust tracht te misleiden, wat eens te meer afbreuk doet aan zijn algehele

geloofwaardigheid. Wat betreft verzoekers taskara (adm. doss., stuk 7, map met ‘documenten’) wijst de

commissaris-generaal er in de bestreden beslissing terecht op dat dit slechts een kopie betreft die door

middel van allerhande knip- en plakwerk gemakkelijk manipuleerbaar is en hierdoor bewijswaarde

ontbeert. Bovendien blijkt uit de beschikbare informatie met betrekking tot corruptie en documentfraude

in Afghanistan (adm. doss., stuk 8, map met ‘landeninformatie’) dat omwille van de hoge graad van

corruptie valse Afghaanse documenten gemakkelijk (al dan niet tegen betaling) verkrijgbaar zijn, wat de

bewijswaarde ervan danig relativeert. Aangezien hoger reeds is komen vast te staan dat zijn

verklaringen met betrekking tot onder meer zijn verblijfplaatsen voor zijn komst naar Europa in

Oostenrijk niet overeenstemmen met zijn verklaringen daarover in België en dat hij tevens in Oostenrijk
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uiteenlopende verklaringen aflegde over zijn geboortedatum, kan verzoekers identiteit geenszins als

ontegensprekelijk aangetoond worden beschouwd en wordt wel degelijk afbreuk gedaan aan zijn

algehele geloofwaardigheid.

Vervolgens motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat het niet

aannemelijk is dat verzoekers vader verzoeker eerst lange tijd sprak over de taliban en jihad en hem

dan plots een opdracht wilde laten uitvoeren waarvoor hij nog niet klaar was. Dit wordt in de bestreden

beslissing als volgt toegelicht:

“Zo verklaarde u tijdens uw Belgisch verzoek dat uw vader eiste dat u zich zou aansluiten bij de taliban.

Uw vader is zelf talibancommandant en praatte vaak met u over jihad. Hij wilde u dwingen om een

opdracht uit te voeren voor de taliban. Toen u hem duidelijk maakte dat u dit niet wilde sloeg hij u en liet

hij u bewusteloos achter. Het is weinig aannemelijk dat uw vader met u gedurende lange tijd sprak over

de taliban en jihad en u dan plots dwong om een opdracht uit te voeren zonder dat u eerst samen met

een andere talib op pad ging om de werkwijze te leren. Zo wilde uw vader u dwingen een pakket af te

halen maar u moest nog leren met de auto rijden om de opdracht te kunnen uitvoeren (CGVS, p. 10).

Deze onaannemelijkheid ondermijnt de geloofwaardigheid van uw asielmotieven.”

In zijn verzoekschrift stelt verzoeker hierover als volgt:

“Verzoeker betwist deze analyse.

Hij verklaarde dat hij eerst opleiding moest lopen voordat officieel de Taliban integreren.

Deze grief is niet relevant.”

De Raad stelt vast dat verzoeker tijdens zijn persoonlijk onderhoud op het CGVS verklaarde dat zijn

vader jarenlang met hem sprak over de taliban, de koran en de jihad en dat hij zijn vader ooit zou

opvolgen als talibancommandant, maar dat zijn vader plots zei dat hij een opdracht moest uitvoeren

voor de taliban, namelijk een pakket afgeven (adm. doss., stuk 5, notities van het persoonlijk onderhoud,

p. 9-10). Het is echter niet aannemelijk dat zijn vader verzoeker eerst nog zou moeten leren rijden

alvorens deze opdracht te kunnen uitvoeren (ibid., p. 10). Het abrupt karakter waarmee zijn vader

verzoeker plots zou willen dwingen tot een opdracht waarvoor hij eigenlijk helemaal niet geschikt was,

doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van deze verklaringen. Dit klemt des te meer daar zijn vader zou

hebben verklaard dat verzoeker de enige was die deze taak kon uitvoeren (ibid., p. 10), terwijl

redelijkerwijze kan worden aangenomen dat een talibancommandant kan rekenen op andere

talibanleden (met rijervaring) om een pakket af te leveren. Aldus wordt wel degelijk afbreuk gedaan aan

de geloofwaardigheid van verzoekers vluchtrelaas.

Verder wijst de commissaris-generaal er in de bestreden beslissing terecht op dat verzoeker niet weet in

welke provincies zijn vader werkzaam was als talibancommandant, dat verzoeker uiteenlopende

verklaringen aflegde over sinds wanneer zijn vader lid is van de taliban en dat het niet aannemelijk is dat

verzoekers vader zou denken dat verzoeker nog steeds in Afghanistan is. De bestreden beslissing bevat

wat dit betreft de volgende pertinente overwegingen:

“Er moet verder worden opgemerkt dat u slechts in beperkte mate informatie kan geven over uw het

werk van uw vader. Zo weet u niet in welke provincies hij verbleef voor zijn werk (CGVS, p. 7).

Aangezien hij van u verwachtte dat u hem zou opvolgen is het weinig aannemelijk dat hij u niet zou

vertellen over de plaatsen waar hij ging en het werk dat hij er deed. U weet ook niet sinds wanneer hij lid

is van de taliban, u kan enkel zeggen dat het reeds lange tijd was. Gevraagd of hij al talib was sinds uw

geboorte, antwoordde u dat u het gevraagd heeft aan uw moeder en dat hij al bij de taliban was voor u

geboren werd (CGVS, p. 11-12). Dat u dit niet meteen antwoordde, en pas nadat het u opnieuw

gevraagd werd, ondermijnt de geloofwaardigheid van uw verklaringen hierover. Het is verder niet

aannemelijk dat uw vader nog steeds zou denken dat u in Afghanistan bent (CGVS, p. 12). Er kan

immers verwacht worden dat hij als commandant bij de taliban op de hoogte is van wat er gebeurt in zijn

regio, zeker als het zou gaan om zijn eigen zoon die door de taliban zou meegenomen zijn. Deze

elementen brengen de geloofwaardigheid van uw verklaringen over het profiel van uw vader als

talibancommandant in het gedrang.”

In het tweede middel wijst verzoeker erop dat de taliban geen basis hebben waar ze elkaar ontmoeten,

dat ze verhuizen van de ene stad naar de andere, van het ene dorp naar het andere, naar de bergen, et

cetera. Omdat zijn vader aldus op verschillende plaatsen werkte, kon verzoeker niet precies aangeven

waar deze werkte, zo stelt hij. Hij wijst er tevens op dat hij zijn vader nooit vergezelde op een zending.

Hij stelt dat zijn vader al bij zijn geboorte lid was van de taliban. Ook wordt gesteld dat “hoewel zijn

vader inderdaad een speciale functie binnen de Taliban heeft, weet hij niet waar hij is, en zelfs niet of hij
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nog leeft, omdat hij geen teken van leven heeft gegeven aan zijn vader. Het is ook de versie die de

moeder van de verzoeker aan zijn vader geeft”.

De Raad stelt vast dat verzoeker tijdens zijn persoonlijk onderhoud op het CGVS verklaarde dat zijn

vader veel naar verschillende provincies reist en niet op één plaats blijft, maar dat hij niet weet in welke

provincie zijn vader verblijft (adm. doss., stuk 5, notities van het persoonlijk onderhoud, p. 7). Hoewel

kan worden aangenomen dat zijn vader veel rondreisde en dat de talibangroepering waartoe zijn vader

behoort geen vast hoofdkwartier heeft, kan redelijkerwijze van verzoeker worden verwacht dat hij meer

informatie kan verschaffen over de plaatsen waar zijn vader als talibancommandant actief zou zijn.

Verzoeker verklaarde immers dat zijn vader hem veel vertelde over de taliban en dat hij zijn vader op

termijn zou moeten opvolgen, zodat redelijkerwijze kan worden verwacht dat zijn vader hem ook zou

hebben ingelicht over de verschillende plaatsen waar hij werkt. Dat verzoeker dit niet weet, doet dan ook

afbreuk aan de geloofwaardigheid van zijn bewering dat zijn vader een talibancommandant is en

bijgevolg ook aan de beweerde problemen die hij hierdoor stelt te hebben gekend. Dit klemt des te meer

daar verzoeker evenmin van meet af aan duidelijk kon zeggen sedert wanneer zijn vader lid is van de

taliban. Aanvankelijk kon verzoeker enkel aangeven dat zijn vader “lange tijd” voor de taliban werkte en

pas wanneer de protection officer van het CGVS uitdrukkelijk vroeg of zijn vader reeds lid was van de

taliban toen verzoeker werd geboren, antwoordde verzoeker dat hij dit aan zijn moeder vroeg die

bevestigde dat zijn vader toen reeds lid was van de taliban (ibid., p. 11-12). Tevens blijkt uit verzoekers

verklaringen dat zijn vader hem wilde zoeken in Afghanistan (ibid., p. 12), terwijl redelijkerwijze kan

worden aangenomen dat zijn vader, als talibancommandant, weet dat zijn eigen zoon, die hem zou

moeten opvolgen, niet langer in de regio verblijft en naar het buitenland is vertrokken. Dat verzoeker aan

zijn vader geen teken van leven heeft gegeven, doet hieraan geen afbreuk. Redelijkerwijze kan worden

aangenomen dat een talibancommandant andere contacten en bronnen heeft om informatie over de

verblijfplaats van zijn eigen zoon te achterhalen.

Tevens overweegt de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat verzoekers

verklaringen over zijn rekrutering door de taliban niet stroken met de daarover beschikbare informatie

(adm. doss., stuk 8, map met ‘landeninformatie’). Dit wordt in de bestreden beslissing als volgt

toegelicht:

“Bovendien stroken uw verklaringen over de wijze waarop de taliban zouden rekruteren ook 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 uw vader deze manier van rekruteren volgt, om u

dan plots te dwingen om een opdracht uit te voeren waar u niet klaar voor bent, strookt niet met de

werkwijze van de taliban (CGVS, p. 10). 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.”

In het tweede middel wijst verzoeker erop dat uit de beschikbare informatie tevens blijkt dat rekrutering

ook kan plaatsvinden “onder de beperking van een familielid”, wat in zijn situatie het geval was. Hij acht

zijn verklaringen dan ook in overeenstemming met de beschikbare informatie. De Raad stelt vast dat uit

de beschikbare informatie (adm. doss., stuk 8, map met ‘landeninformatie’) blijkt dat gedwongen

rekrutering door de taliban eerder uitzonderlijk is en dat veelal gebruik wordt gemaakt van onder meer

familiale loyauteit. In casu lijkt verzoekers vader deze rekruteringswijze ook op verzoeker te hebben

toegepast door steeds met hem te spreken over de taliban, de koran, de jihad, et cetera. Het is dan ook

geenszins geloofwaardig dat zijn vader verzoeker plots zou dwingen tot een opdracht waar hij niet klaar

voor is (zie ook supra). Redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zijn vader verzoeker op dezelfde

wijze verder zou hebben klaargestoomd om hem op te volgen, quod non volgens verzoekers

verklaringen. Dit klemt des te meer daar het, mede gelet op voormelde informatie, niet aannemelijk is

dat verzoekers vader, als talibancommandant wiens taak onder meer was om mensen te rekruteren en

die zijn eigen zoon voorbereidde om hem op te volgen, niet zou doorhebben dat zijn zoon hiervoor geen

interesse heeft (adm. doss., stuk 5, notities van het persoonlijk onderhoud, p. 13) en dat zijn eigen

echtgenote en schoonbroer hem hierin trachtten te ondermijnen (zie ook infra). Aldus stemmen

verzoekers verklaringen niet overeen met de beschikbare informatie en wordt eens te meer afbreuk

gedaan aan de geloofwaardigheid van zijn vluchtrelaas.



RvV X - Pagina 17

Voorts motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat het niet aannemelijk is

dat verzoekers moeder en oom langs moederszijde tegen zijn vader, een invloedrijke commandant van

de taliban, zouden ingaan:

“Uit uw verklaringen blijkt verder dat uw moeder en uw oom, de broer van uw moeder, u steunden en

weerstand boden aan uw vader. Zo regelde uw oom uw taskara zodat u snel zou kunnen vertrekken,

toen hij hoorde dat men in de moskee sprak over uw rekrutering bij de taliban (CGVS, p. 10). Ze hielpen

u nadat uw vader u geslagen had en zorgden ervoor dat u het land kon verlaten. Ook na uw vertrek

bleven ze, achter de rug van uw vader om, contact met u houden en stuurden ze documenten door

(CGVS, p. 12 en p. 15). Het is weinig aannemelijk dat uw moeder, als vrouw, u zou steunen tegen de wil

van uw vader, een erg machtig man. Ze gaat zelfs zo ver om te zeggen dat u haar zoon niet meer zou

zijn als u bij de taliban zou gaan, dit terwijl ze met een talib getrouwd is (CGVS, p. 13). Het is weinig

aannemelijk dat uw moeder en haar broer zouden durven ingaan tegen een talibancommandant die

invloed heeft in de hele provincie. Dit element brengt de geloofwaardigheid van uw asielmotieven in het

gedrang.”

In het tweede middel stelt verzoeker hierover het volgende:

“Verzoeker betwist deze analyse sterk.

Het is duidelijk dat zijn vader niet weet dat zijn moeder hem steunde. Verzoeker bevestigt dat vrouwen

slechts een beperkte plaats hebben in de Afghaanse samenleving en dat zijn moeder in dit verband

nooit met haar man, de vader van verzoeker, had kunnen kampen. De moeder van verzoeker nam

daarom contact op met zijn eigen broer, de oom van verzoeker, en het was laatstgenoemde die zijn

vertrek regelde.

Deze grief is noch gegrond, noch relevant.”

Ook de Raad acht het niet aannemelijk dat verzoekers vader, als talibancommandant wiens taak onder

meer was om mensen te rekruteren, niet zou doorhebben dat zijn eigen echtgenote en schoonbroer

(verzoekers oom langs moederszijde) hem trachten tegen te werken in zijn plan om zijn zoon

(verzoeker) hem te laten opvolgen. Het loutere feit dat verzoekers oom eveneens werd ingeschakeld

doet hieraan geen afbreuk. Het is niet aannemelijk dat verzoekers moeder en oom het risico zouden

lopen om tegen verzoekers vader, een talibancommandant die zijn eigen zoon voorbereidt op zijn

opvolging, in te gaan. Dat zijn moeder bovendien zou hebben gezegd dat verzoeker haar zoon niet

meer zou zijn indien hij zich bij de taliban aansluit (adm. doss., stuk 5, notities van het persoonlijk

onderhoud, p. 13), terwijl zij zelf met een talibancommandant is gehuwd, is allerminst aannemelijk.

Dergelijke onaannemelijkheden ondermijnen de geloofwaardigheid van verzoekers vluchtrelaas eens te

meer.

In de bestreden beslissing motiveert de commissaris-generaal ook nog terecht dat verzoeker

uiteenlopende verklaringen aflegde over de talibanbrief van zijn vader (adm. doss., stuk 7, map met

‘documenten’). De bestreden beslissing bevat hierover de volgende toelichting:

“Verder verklaarde u dat uw moeder met haar gsm een foto nam van een talibanbrief van uw vader en

dit naar u doorstuurde. Meteen daarna zei u dat mensen in het dorp geen smartphones mogen hebben

van de taliban. U paste dan uw verklaring aan en zei dat uw oom de foto nam van de talibanbrief, en

niet uw moeder. Dat u uw verklaringen plots aanpast, breekt de geloofwaardigheid ervan af. Gevraagd

waarom u eerst zei dat uw moeder de foto trok en dan u verklaring aanpaste, antwoordde u dat u het

niet weet. U herhaalde daarna opnieuw dat uw oom de foto trok en naar u doorstuurde (CGVS, p. 12).

Het louter herhalen en ontkennen van uw verklaringen kan deze tegenstrijdigheid niet verhelderen.

Hierdoor komt de geloofwaardigheid van uw verklaringen nog meer op de helling te staan.”

In het tweede middel laat verzoeker wat dit betreft het volgende gelden:

“Verzoeker bevestigt dat het zijn moeder was die de talibanbrief had en dat zij het aan verzoekers oom

had gegeven om een foto te nemen. Verzoeker legt uit dat zijn moeder geen smartphone heeft en

erkent dat het gebruik van een smartphone volgens het talibanbeleid niet wordt toegestaan. Zijn oom

verbergt zijn smartphone thuis in een doos.

Deze grief is niet relevant.”

Aldus komt verzoeker niet verder dan het op gekunstelde wijze trachten te verzoenen van zijn

tegenstrijdige verklaringen over de foto van de talibanbrief. Tijdens zijn persoonlijk onderhoud op het

CGVS verklaarde verzoeker immers eerst als volgt:

“(…) Mijn moeder had dit in het geheim van de andere brieven genomen, ze nam er een foto van en

stuurde het naar mij en ik printte het hier uit in belgie.” (eigen onderlijning) (adm. doss., stuk 5, notities

van het persoonlijk onderhoud, p. 12).
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Vervolgens antwoordde verzoeker op de vraag hoe zijn moeder een foto van de brief nam als volgt:

“Ze nam een foto met haar gsm en stuurde het via internet. Mensen mogen geen touchscreen mobiele

telefoons gebruiken in het dorp omdat de taliban het verboden heeft; mijn matenrale oom nam een foto

van de brief en stuurde het naar mij. We hebben geen mobiele telefoons thuis imdat het niet mag van

mijn vader.” (eigen onderlijning) (ibid., p. 12).

Hieruit blijkt dat verzoeker wel degelijk eerst verklaarde dat zijn moeder een foto nam van de brief en

pas daarna beweerde dat zijn oom deze foto nam. Wanneer de protection officer van het CGVS vroeg

waarom verzoeker eerst zei dat zijn moeder de foto nam, antwoordde verzoeker dat hij het niet weet

(ibid., p. 12). De Raad ziet bovendien niet in waarom een talibancommandant, die zijn eigen zoon

voorbereidt om hem op te volgen, geen mobiele telefoon bij zijn eigen familie zou achterlaten wanneer

hij zo vaak van huis is. Gelet op de volatiele veiligheidssituatie en de strijd tussen de Afghaanse

regering en de taliban, kan immers redelijkerwijze worden verwacht dat verzoekers vader de

mogelijkheid zou willen hebben om zijn gezinsleden te verwittigen van enig gevaar. Aldus doen deze

tegenstrijdige en onaannemelijke verklaringen verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van verzoekers

vluchtrelaas, evenals aan de bewijswaarde van de voorgelegde talibanbrief. Dit klemt des te meer gelet

op de voormelde informatie in het administratief dossier met betrekking tot corruptie en documentfraude

in Afghanistan (adm. doss., stuk 8, map met ‘landeninformatie’).

Tot slot motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat het evenmin

aannemelijk is dat verzoekers moeder en oom aan de taliban zouden zeggen dat verzoeker misschien

werd meegenomen door de taliban wanneer zij na zijn vertrek naar hem kwamen vragen:

“Voorts verklaarde u nog dat uw oom en uw moeder na uw vertrek door uw vader werden lastig gevallen

en gevraagd naar uw verblijfplaats. Uw moeder en oom zeiden dat ze niet wisten waar u was en dat u

misschien was meegenomen door de taliban (CGVS, p. 14-15). Het is niet aannemelijk dat uw moeder

tegen uw vader, een talib, zou zeggen dat u misschien werd meegenomen door de taliban. Uw vader

zou er immers van op de hoogte geweest zijn als u bij de taliban was. Ook deze onaannemelijkheid doet

afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw asielmotieven.”

In het tweede middel stelt verzoeker hierover het volgende:

“De moeder van verzoeker vertelde de verzoekers vader dat ze niet wist waar hij was, dat hij misschien

in Afghanistan zou zijn, misschien in het buitenland, misschien ontvoerd door de Taliban of door

anderen mensen. Ze heeft nooit beweerd dat verzoeker door de Taliban werd ontvoerd.

Deze grief is niet relevant.”

De Raad stelt vast dat verzoeker tijdens zijn persoonlijk onderhoud op het CGVS verklaarde dat zijn

moeder aan zijn vader vertelde dat zij niet wist waar hij was toen zijn vader naar hem kwam vragen, dat

hij misschien werd gedood bij de taliban of werd ontvoerd. Wanneer de protection officer vervolgens

opmerkte dat indien verzoeker zou zijn gestorven door de taliban, zijn vader dit toch zou moeten weten,

antwoordde verzoeker als volgt:

“Ik weet het niet. Mijn moeder zei hem dat ze niet wist waar ik ben en dat ik bij de taliban was en dat ze

mij misschien ergens gestuurd hebben om mij op te blazen of naar een andere plaats” (eigen

onderlijning) (adm. doss., stuk 5, notities van het persoonlijk onderhoud, p. 14).

Wanneer de protection officer vroeg wat de reactie van zijn vader hierop was, antwoordde verzoeker als

volgt:

“Mijn vader zei tegen haar, ik zal contact opnemen met de taliban als ze nieuws hebben over hem. Mijn

moeder zei ja doe maar want ik weet niet wat er gebeurde. Hij is vermist en ik weet niet als hij ontvoerd

werd door de taliban of als iets anders gebeurde met hem” (ibid., p. 15).

Het is echter geenszins aannemelijk dat zijn moeder en oom aan zijn vader, vijf jaar na zijn vertrek uit

Afghanistan, zouden zeggen dat verzoeker mogelijks door de taliban werd ontvoerd terwijl zijn vader zelf

talibancommandant is en zijn zoon wenste te rekruteren. De geloofwaardigheid van verzoekers

vluchtrelaas komt dan ook eens te meer in het gedrang.

Waar verzoeker in het eerste middel van zijn verzoekschrift ook stelt dat de taliban hem beschouwen als

“ondersteuner van de regering of de internationale coalitie”, wijst de Raad erop dat dit allerminst

aannemelijk is aangezien hij de zoon is van een talibancommandant die hij zou moeten opvolgen en zijn

eigen vader (en dus bij uitbreiding de taliban in het algemeen) niet eens weet dat hij naar Europa is

gevlucht en nog steeds gelooft hem te kunnen vinden.

De door verzoeker bij het verzoekschrift gevoegde informatie (stukkenbundel verzoeker, stukken 3 en 4)

vermag aan de voormelde vaststellingen geen afbreuk te doen. Deze informatie is van louter algemene

aard en heeft geen betrekking op verzoekers persoon. Bijgevolg volstaat deze informatie niet om aan te
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tonen dat verzoeker bij een terugkeer naar zijn land van herkomst daadwerkelijk dreigt te worden

geviseerd of vervolgd. Verzoeker dient de aangevoerde vrees voor vervolging in concreto aan te tonen

en blijft hier, gelet op het voorgaande, in gebreke.

Gezien het geheel van wat voorafgaat, dient te worden vastgesteld dat verzoeker er niet in slaagt de

motieven van de bestreden beslissing op basis waarvan hem de vluchtelingenstatus wordt geweigerd te

weerleggen. Deze motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en correct en

worden door de Raad overgenomen en tot de zijne gemaakt.

Gelet op het voorgaande dient te worden vastgesteld dat verzoekers vluchtrelaas niet voldoet aan de

voorwaarden van artikel 48/6, §§ 1, 4 en 5, van de Vreemdelingenwet.

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 hieraan geen

geloof kan worden gehecht.

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. Overeenkomstig artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet kan aan een verzoeker om

internationale bescherming ook de subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer er

zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of,

in voorkomend geval, naar het betrokken gebied louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico

loopt op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon als gevolg van willekeurig geweld in het geval

van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.

Met betrekking tot artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet wordt in de bestreden beslissing

gesteld als volgt:

“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.ref

world.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 asielzoeker en anderzijds actuele en betrouwbare

informatie over de situatie in Afghanistan.

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

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

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

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

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

veralgemeend, willekeurig geweld: (i) het aantal burgers dat het slachtoffer is van willekeurig geweld,
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waaronder bomaanslagen, luchtaanvallen en zelfmoordaanslagen; (ii) het aantal conflict gerelateerde

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

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

bepalen van de intensiteit van het voortdurend conflict in Afghanistan.

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

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

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

de EASO Guidance Note wordt er op gewezen dat de schaal van het willekeurig geweld in Afghanistan

verschilt van regio tot regio en dat bij de beoordeling van de veiligheidssituatie per provincie rekening

moet gehouden worden met volgende elementen: (i) de aanwezigheid van actoren van geweld; (ii) de

aard van de gebruikte methodes en tactieken; (iii) de frequentie van de veiligheidsincidenten; (iv) de

mate waarin het geweld geografisch verspreid is binnen een provincie; (v) het aantal burgerslachtoffers;

en (vi) de mate waarin burgers ingevolge het gewapend conflict de provincie ontvluchten.

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

aspecten in rekening gebracht bij de beoordeling van de veiligheidssituatie in Afghanistan. Ook met

andere indicatoren wordt er rekening gehouden, in de eerste plaats bij de beoordeling van de individuele

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

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

zijn om het reëel risico voor burgers te beoordelen.

Zowel uit de 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 onderbroken gevechten. De

omvang en de intensiteit van het geweld zijn er beduidend lager dan in de provincies waar openlijk

gevochten wordt. Uit de beschikbare informatie blijkt dat er wat deze provincies betreft niet kan gesteld

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

aan te nemen dat elke burger die terugkeert naar het betrokken gebied aldaar een reëel risico loopt op

een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon. De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin

worden verleend indien een verzoeker aannemelijk maakt dat er in zijn hoofde persoonlijke

omstandigheden bestaan die het reëel risico om het slachtoffer te worden van willekeurig geweld

verhogen (HvJ, 17 februari 2009 (GK), Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, nr. C-465/07, § 28). Tot

slot zijn er nog een beperkt aantal provincies waar het niveau van willekeurig geweld dermate laag is dat

in het algemeen kan gesteld worden dat er geen reëel risico bestaat voor burgers om persoonlijk

getroffen te worden door het willekeurig geweld dat plaatsvindt in de provincie.

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

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

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

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

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

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

rurale gebieden wensen te ontvluchten.

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

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

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

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

hoofdzaak de vorm aan van aanvallen op high profile doelwitten, doelgerichte moorden en ontvoeringen.

Met high profile doelwitten worden overheidsgebouwen, overheidsmedewerkers, gebouwen en leden

van de Afghaanse veiligheidsdiensten, alsook plaatsen met een internationale diplomatieke, militaire,

humanitaire, supranationale of andere aanwezigheid bedoeld. Omwille de aard van de doelwitten die

geviseerd worden, is het gros van de aanslagen die in de steden plaatsvindt op bepaalde plaatsen in
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een stad geconcentreerd. Hoewel veel van deze doelgerichte aanslagen gebeuren zonder rekening te

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

niet het voornaamste doelwit zijn van de opstandelingen.

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

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

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

veiligheidssituatie in de provincie Paktika 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 211-215, beschikbaar op https://www.

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

Report : Afghanistan Security Situation- Update – mei 2018 (pag. 1-24 en 127-129, beschikbaar op

https://www.refworld.org/docid/5b3be4ad4.html of https://www.refworld.org); en het EASO Country of

Origin Information Report : Afghanistan Security Situation – juni 2019, (pag. 1-66 en 231-237,

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

2019.pdf), 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 Paktika behoort tot de oostelijke regio

van Afghanistan en wordt in de Easo Guidance Note bestempeld als een provincie waar willekeurig

geweld niet op grote schaal plaatsvindt en er dus een hoger niveau van persoonlijke omstandigheden

vereist is om aan te tonen dat men bij terugkeer naar de provincie een reëel risico op ernstige schade

zou lopen.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de provincie Paktika ruw geschat 750.000 inwoners heeft en dat

er in 2018 in de gehele provincie 150 burgerslachtoffers vielen. Tijdens de rapporteringsperiode vonden

92 incidenten gerelateerd aan de opstandelingen plaats. Aldus dient besloten te worden dat de provincie

Paktika in zijn geheel relatief laag scoort wat betreft het aantal veiligheidsincidenten in verhouding met

het aantal burgers. Uit de beschikbare informatie blijkt dat de Taliban een invloedrijke positie heeft in de

provincie. Het merendeel van de gewelddaden die in Paktika plaatsvinden zijn voornamelijk doelgericht

van aard en het geweld neemt er voornamelijk de vorm aan van targeted killings, IEDs en

luchtaanvallen. Hoewel het geweld in de provincie hoofdzakelijk doelgericht van aard is, zorgt de aard

van het gebruikte geweld er voor dat ook burgers zonder specifiek profiel gedood of verwond worden.

Uit informatie blijkt dat de Taliban in de rapporteringsperiode weinig aanvallen tegen de

veiligheidsdiensten en pro-overheidsmilities uitvoerden. Intern ontheemden in de provincie zoeken hun

toevlucht voornamelijk binnen de provincie.

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

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

voor burgers in de provincie Paktika actueel geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te worden van

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

van een gewapend conflict. U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel blijkt.

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

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

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

bedreiging van uw leven of persoon.

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

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

Paktika. 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.”

Waar verzoeker in het tweede middel van zijn verzoekschrift stelt dat de informatie waarop de

commissaris-generaal zich heeft gebaseerd, niet werd toegevoegd aan het administratief dossier, wijst

de Raad erop dat de informatie waarnaar de commissaris-generaal in de hiervoor uit de bestreden

beslissing geciteerde analyse verwijst werd opgenomen in de weblinks opgenomen in deze beslissing.

Verzoeker toont geenszins aan dat hij niet in staat was om via deze weblinks de betreffende informatie

te consulteren.

Waar verzoeker in het tweede middel nog verwijst naar rechtspraak van de Raad waaruit zou blijken dat

informatie die meer dan zes maanden oud is als niet actueel genoeg kan worden beschouwd, dient in

herinnering te worden gebracht dat rechterlijke beslissingen in de continentale rechtstraditie geen

precedentswaarde hebben (RvS 21 mei 2013, nr. 223.525; RvS 16 juli 2010, nr. 5885 (c); RvS

18 december 2008, nr. 3679 (c)) en dat ieder dossier individueel wordt beoordeeld. De Raad is voorts

geen enkele rechtsregel gekend – en verzoeker laat na een dergelijke regel te specifiëren – die bepaalt

dat landeninformatie in het kader van de beoordeling van de nood aan internationale bescherming in de



RvV X - Pagina 22

zin van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet niet ouder dan zes maanden mag zijn om als

actueel te kunnen worden beschouwd. Verzoeker brengt bovendien zelf geen enkel stuk bij waaruit zou

kunnen blijken dat de door de commissaris-generaal gehanteerde informatie onjuist of achterhaald zou

zijn. De door hem aangehaalde informatie (stukkenbundel verzoeker, stukken 3 en 4) is zelfs meer dan

een jaar oud en ligt voor het overige in lijn met de door de commissaris-generaal gehanteerde

informatie.

Aldus slaagt verzoeker er niet in de hiervoor uit de bestreden beslissing geciteerde motieven te

weerleggen. Deze motieven vinden steun in de beschikbare informatie (zie weblinks opgenomen in de

bestreden beslissing), zijn pertinent en correct, en worden door de Raad overgenomen en tot de zijne

gemaakt.

2.3.5.4. Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou

lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, van de Vreemdelingenwet.

2.3.6. Ingevolge bovenstaande vaststellingen kan verzoeker niet als vluchteling worden erkend in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Verzoeker toont evenmin aan dat hij in aanmerking komt

voor de toepassing van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet met betrekking tot de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus.

2.3.7. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld

dat dit beginsel de commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te

stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker door het CGVS

uitvoerig werd gehoord. Tijdens een persoonlijk onderhoud kreeg hij de mogelijkheid zijn vluchtmotieven

uiteen te zetten en zijn argumenten kracht bij te zetten, kon hij nieuwe en/of aanvullende stukken

neerleggen en heeft hij zich laten bijstaan door zijn advocaat, dit alles in aanwezigheid van een tolk die

het Pashtou machtig is. De Raad stelt verder vast dat de commissaris-generaal zich voor het nemen

van de bestreden beslissing heeft gesteund op alle gegevens van het administratief dossier, op

algemeen bekende gegevens over het voorgehouden land van herkomst van verzoeker en op alle

dienstige stukken. Het betoog dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig tewerk is gegaan kan

derhalve niet worden bijgetreden.

2.3.8. Waar verzoeker in uiterst ondergeschikte orde vraagt om de bestreden beslissing te vernietigen,

wijst de Raad erop dat hij slechts de bevoegdheid heeft om de beslissing van de commissaris-generaal

tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus te

vernietigen om redenen vermeld in artikel 39/2, § 1, 2°, van de Vreemdelingenwet. Zoals blijkt uit wat

voorafgaat, toont verzoeker echter niet aan dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de

bestreden beslissing die door de Raad niet kan worden hersteld, noch toont hij aan dat er essentiële

elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen tot een bevestiging of een hervorming

zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen. Het verzoek tot vernietiging kan

bijgevolg niet worden ingewilligd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.



RvV X - Pagina 23

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig augustus tweeduizend twintig

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


