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nr. 250 798 van 11 maart 2021

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. VAN WALLE

Berckmansstraat 89

1060 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 3 december 2020

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

staatlozen van 29 oktober 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 11 januari 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

23 februari 2021.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DIGNEF.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. VAN WALLE en van attaché

I. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te bezitten en van Pashtounse origine te zijn. U bent geboren in

1987 te Darkuti dorp, Matun district in de provincie Khost waar u heel uw leven heeft gewoond. Daar

woonde u samen met uw vader, twee zussen, vrouw en kinderen. U ging tot de derde klas naar school.

U begon in de maand Saur, 1395 (Gregoriaanse kalender: april/mei 2016) te werken voor de Anwar

Tanai firma waar u met een tankwagen septische putten leegde en toiletten poetste op de Chapman
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basis in Khost, waar de Amerikanen, het Afghaanse Nationale Leger (ANA) en de Khost Protection

Force (KPF) gevestigd zijn. Voordien werkte u samen in de bouwsector met uw vader.

Elke dag, één maal in de voormiddag en één maal in de namiddag, reed u buiten met een tanker die

gebruikt werd om de septische putten te legen. Begin Hamal in 1396 (gregoriaanse kalender: maart/april

2017), één dag voor uw vertrek kwamen rond drie uur in de namiddag twee mannen met een motorfiets

naar u toe terwijl u de tanker aan het legen was in Kalan Serai. Zij zeiden tegen u dat ze u iets zouden

geven en dat u hen daarbij moest helpen. Omdat u geen antwoord gaf, begonnen ze op u te roepen

waarop u heeft gezegd dat u hen wel wou helpen. Ze vertelden u dat ze binnen twee of drie dagen terug

zouden komen en dat u zelf geen problemen zou krijgen. U moest gewoon de tanker binnenrijden in de

basis en ergens parkeren waar er veel mensen zijn. U heeft uw werk afgewerkt, u bent opnieuw naar de

werkplaats gereden in Chapman waar u de gebruikelijke procedure en veiligheidschecks doorliep. U

bent naar huis gereden en u heeft tegen uw vader verteld wat er gebeurde. Uw vader zei daarop dat u

dit niet kon doen en heeft uw maternale oom gecontacteerd. Uw oom heeft daarop Nasir, uw

smokkelaar, gecontacteerd. De dag nadien ’s morgens heeft u uw land verlaten.

U vertrok in Afghanistan op 23 maart 2017 en u reisde via Iran, Turkije, Bulgarije, Servië en Oostenrijk

waar u een verzoek om internationale bescherming indiende en u twee jaar verbleef. U verliet Oostenrijk

na een weigeringsbeslissing en reisde verder via Duitsland om in België aan te komen op 17 maart

2019. U diende een verzoek om internationale bescherming in bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)

op 25 maart 2019.

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legt u uw Kabul bankkaart (origineel), een

badge om in en uit de Chapman basis te gaan (origineel) en twee kopieën van foto’s neer.

B. Motivering

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

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

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

hoofde heeft kunnen vaststellen.

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

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

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

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw individuele vrees voor vervolging in

de zin van de Vluchtelingenconventie aannemelijk te maken, noch dat u in geval van terugkeer naar

Afghanistan een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4,§2, a) b en c)

van de Vreemdelingenwet.

U vreest problemen met de taliban in Afghanistan omdat aan u gevraagd werd met de tankwagen van

uw werk binnen te rijden in de Chapman basis van Khost. De taliban zouden u dan explosieven geven

om deze tankwagen in de basis te laten ontploffen. Onderstaande vaststellingen tonen echter aan dat

aan uw vluchtmotief geen geloof kan worden gehecht, waardoor u niet aannemelijk maakt dat u een

vrees voor de taliban dient te koesteren.

De geloofwaardigheid van uw asielrelaas wordt namelijk op fundamentele wijze ondermijnd door de

tegenstrijdigheden die werden vastgesteld tussen uw opeenvolgende verklaringen. De verklaringen die

u aflegde tijdens uw asielprocedure in Oostenrijk zijn dermate verschillend van uw verklaringen op het

CGVS op vlak van uw functie en uw asielmotieven dat er noch aan uw functie en bijgevolg noch aan uw

asielmotieven geloof gehecht kan worden.

Vooreerst legt u zeer tegenstrijdige verklaringen af in verband met uw job en functie die u uitoefende in

Afghanistan. Volgens uw verklaringen in Oostenrijk heeft u van 2009 tot 2017 als voorman bij de bouw-

en logistiek firma genaamd Pardes PCC gewerkt (zie informatie ‘Parteiengehoer’ toegevoegd aan uw

administratief dossier, p. 4,5). Dit bedrijf verhuurde voertuigen aan de Amerikanen en jullie waren

verantwoordelijk voor de reparaties. U werkte daar als voorman waar u alles verdeelde en zelf

registreerde. Zelf reed u niet met de voertuigen. U had bij het uitoefenen van deze functie ook toegang

tot de Chapman en Salerno basis (Parteiengehoer, p. 6,7). De functie die u beschrijft tijdens uw

interview op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en op uw interview CGVS is echter wezenlijk
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verschillend met het voordien in Oostenrijk beschreven beroep. Zo verklaart u op de DVZ dat u op de

legerbasis van Chapman werkte waar u chauffeur was en u twee maal per dag toiletten leegmaakte bij

een opslagplaats ongeveer 1 km van de basis (CGVS vragenlijst, vraag 5). Op uw interview op het

CGVS kan u doorleefd en gedetailleerd vertellen over uw job als tankchauffeur bij de firma Anwar Tanai

(Notities van het persoonlijk onderhoud (NPO), p. 10). U verklaart dat u met deze job bent begonnen in

de maand Saur 1395 (mei 2016) en u deze job 11 maanden heeft uitgeoefend. Uw voornaamste taken

waren wc’s poetsen, septische putten legen met de tanker en de tanker ledigen in de waterstroom

(NPO, p. 9). Ongeacht de gedetailleerdheid waarmee u heeft gesproken tijdens uw interview op het

CGVS is uw geloofwaardigheid met betrekking tot uw functie volledig aangetast aangezien zowel de

duur en inhoud van de functie, als het bedrijf waarvoor u gewerkt zou hebben in tegenspraak zijn met

uw eerdere verklaringen in Oostenrijk. Het enige overeenkomstig element in beide verklaringen is de

Chapman basis en de uren waarop u werkte, namelijk van acht uur ’s morgens tot half vijf in de

namiddag (Parteiengehoer, p. 7, NPO, p. 9). Aangezien uw werkzaamheden de essentie omvatten van

uw redenen van vertrek – deze waren namelijk telkens de reden waarom u geviseerd zou worden –

werpen bovenstaande vaststellingen reeds zeer ernstige twijfels op de door u ingeroepen problemen

met de taliban.

Bovendien bevestigen uw uiterst tegenstrijdige verklaringen over de redenen van uw vertrek uit

Afghanistan deze ongeloofwaardigheid. In Oostenrijk verklaarde u namelijk dat u meerdere telefonische

bedreigingen kreeg sinds u met de Amerikanen samenwerkte voor de firma Pardes PCC, de functie die

u tijdens de Oostenrijkse procedure verklaarde uit te oefenen ten tijde van uw vertrek. In 2016 werd een

vergadering van ouderen door de Amerikanen gebombardeerd, waarbij dodelijke slachtoffers vielen. Na

dit event werd u opnieuw telefonisch bedreigd. U werd bij deze dreigtelefoons ervan beschuldigd een

spion te zijn. U kreeg eveneens dreigbrieven waarin stond dat ze u zouden vermoorden. Bij de

dreigtelefoon na de aanval op de ouderenvergadering gaven taliban u de schuld van hun dood

(Parteiengehoer, p. 5,6). In tegenstelling tot deze eerder beweerde bedreigingen verklaart u op het

CGVS dat u voor de confrontatie met de taliban terwijl u de tanker aan het legen was aan de stroom

nooit bedreigingen of problemen met iemand heeft gehad (NPO, p. 18). Opnieuw vallen uw verklaringen

in Oostenrijk en uw verklaringen op het CGVS niet met elkaar te rijmen.

Als directe aanleiding voor uw vertrek gaf u in Oostenrijk aan dat u op 28 maart 2017 met uw motor

onderweg was van het werk naar huis. Voor u bevonden zich een motor en een auto en zij begonnen te

vertragen. Toen u bijna bij hen was stapten vier mensen met zwarte tulbanden uit. U zag hen, werd

bang, draaide uw motor om en versnelde in de andere richting. Ze schoten naar u maar raakten u niet.

U reed naar een huis in een nabijgelegen dorp om aan de oudere dame daar te vragen u binnen te

laten. U belde meteen uw baas en de politie. Nadien belde u meteen een vriend die taxichauffeur is

tussen Khost en Kabul die u twee uur later kwam halen en u naar Kabul bracht. In Kabul logeerde u bij

een vriend (Parteiengehoer, p. 5). Bij uw interview op het CGVS geeft u echter volledig andere redenen

die u hebben aangezet om het land te verlaten. Zo verklaart u dat u op een gegeven dag tijdens uw job

als tankwagenchauffeur om drie uur in de namiddag met de tankwagen naar buiten reed. Twee mensen

met motorfietsen hebben u gestopt en spraken u aan. Zij vertelden aan u dat zij u explosieven wilden

geven en u hen daarbij moest helpen. Ze begonnen tegen u te roepen, u bent bang geworden en u

heeft gezegd dat u bereid was hen te helpen. Ze vertelden u dat ze binnen twee of drie dagen terug

zouden keren en u geen problemen zou ervaren maar u gewoon moest binnenrijden met de tanker en

ergens moest parkeren waar veel volk aanwezig was. U heeft ja gezegd en ze zijn terug vertrokken

(NPO, p. 17,18). In uw eerdere verklaringen bij de Oostenrijkse asielinstanties verklaarde u aldus dat u

bent gevlucht omdat u door de taliban werd beschuldigd van spionage nadat er een vergadering door de

Amerikanen werd gebombardeerd. Hierdoor werd u gestopt en onder vuur genomen (Parteigengehoer,

p. 5). Op het CGVS verklaart u gevlucht te zijn omdat de taliban aan u hebben gevraagd explosieven

mee te nemen in de Chapman basis omdat u daar als tankwagenchauffeur werkte (NPO, p. 17,19,22).

U beweert bij DVZ evenzeer dat u maar twee opties had: anderen vermoorden of zelf vermoord worden

(CGVS vragenlijst, vraag 5). Het contrast tussen deze twee verklaringen blijkt opnieuw beduidend groot.

Daarenboven is de verdere opeenvolging van activiteiten na de confrontatie met de taliban volledig

tegenstrijdig. Voor de Oostenrijkse instanties verklaarde u dat u naar een dorp reed en vervolgens naar

een huis in dat dorp om aan een oudere dame daar te vragen u binnen te laten. U belde meteen uw

baas en de politie. Nadien belde u meteen een vriend die taxichauffeur is tussen Khost en Kabul die u

twee uur later kwam halen en u naar Kabul bracht. In Kabul logeerde u bij een vriend (Parteiengehoer,

p. 5). Overigens verklaarde u tot twee maal toe de politie ingelicht te hebben over uw problemen

(Parteiengehoer, p. 8). Op het CGVS beweert u echter dat u na de confrontatie met de taliban uw werk

heeft afgewerkt, terug naar de basis bent gereden waar u de volledige veiligheidsprocedure heeft

doorstaan. Daarop bent u naar huis gegaan en heeft u alles tegen uw vader verteld. Hij zei dat u dit niet
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kon doen en hij heeft uw maternale oom gecontacteerd, die op zijn beurt de smokkelaar heeft

gecontacteerd (NPO, p. 17,18). Ook uw verklaringen omtrent uw handelingen nadat u met de taliban

geconfronteerd werd, blijken aldus compleet tegenstrijdig. Dezelfde vaststelling geldt bovendien over

wie u inlichtte over uw problemen. Terwijl u in Oostenrijk nog beweerde naar uw baas en de politie

gebeld te hebben, beweert u op het CGVS dat u niemand op de hoogte heeft gebracht van uw

problemen behalve uw vader (NPO, p. 14,17,20). U zou noch uw vrouw, moeder, baas of collega’s

hebben ingelicht omdat het te gevaarlijk was en omdat vrouwen het probleem meestal groter maken dan

het is (NPO, p. 14,17,20). Het behoeft weinig verdere uitleg dat deze vaststellingen uw

geloofwaardigheid compleet teniet doen.

U heeft in uw verklaringen voor de verschillende asielinstanties niet enkel de redenen – zoals hierboven

beschreven – veranderd maar ook de volledige context van de situatie alsmede uw manier van hulp

zoeken om uit Afghanistan te geraken. Er moet dan ook worden geconcludeerd dat de verschillen in

deze verklaringen van dermate grote aard zijn dat uw geloofwaardigheid inzake de problemen in uw

land van herkomst volledig ondermijnd wordt.

Elk van bovenstaande tegenstrijdigheden raakt aan de kern van uw asielrelaas aangezien elk van deze

tegenstrijdigheden handelt over zowel de oorzaak als het incident die aan de basis van het vertrek uit

uw herkomstland lagen. Welnu, van iemand die zijn land ontvlucht vanwege een vrees voor zijn leven,

vrijheid en/of fysieke integriteit en zich omwille hiervan beroept op internationale bescherming, mag

redelijkerwijze verwacht worden dat hij ten aanzien van alle autoriteiten waarbij hij een verzoek om

internationale bescherming indient dezelfde verklaringen aflegt aangaande de kernelementen van zijn

verzoek, waaronder zijn identiteit, recente herkomst, reisroute en vluchtmotieven. Dat u hier niet in

slaagde, haalt de geloofwaardigheid van uw verklaringen volledig onderuit.

Los van uw volkomen tegenstrijdig vluchtmotief tijdens uw verschillende asielprocedures, kunnen uw

verklaringen op het CGVS verder niet overtuigen. Zo komt het bevreemdend over dat de taliban u

zouden benaderen om een tankwagen in de militaire basis te rijden. Het CGVS is op de hoogte dat er

op de Chapmanbasis in het verleden reeds aanslagen zijn gepleegd. Deze waren echter zeer goed

uitgedacht en gebeurden via inside jobs (zie informatie toegevoegd aan uw administratief dossier). De

aanslag op de Chapman basis in 2009 liet voor de Amerikanen dan ook een grote indruk na. Hierdoor

werden hun veiligheidsvoorschriften aangepast en werd alles meer beveiligd. Mede door de vernoemde

bijkomende veiligheidsmaatregelen die de Amerikanen hebben genomen is het niet plausibel dat de

taliban van u zouden verwachten gewoon met uw tanker en explosieven binnen te rijden. Uit uw

verklaringen blijken deze veiligheidsmaatregelen inderdaad strikt en streng te zijn. Zo verklaart u dat u

over twee badges beschikte, één om de basis binnen te gaan die u moest afgeven bij het onthaal, en

een andere badge waarmee u zich op de basis van de ene afdeling naar de andere kon verplaatsen

(NPO, p. 4). U verklaart bovendien dat er zeer strenge controleposten waren van de KPF, dat iedereen

elke dag werd gecontroleerd, u zichzelf altijd moest identificeren en er ook strenge controles waren van

de tanker waarmee u voorbij een scanner moest rijden en die werd gecontroleerd met speciale spiegels

(NPO, p. 11). Het is dan ook niet aannemelijk dat na een geslaagde aanval een aantal jaar geleden de

taliban hun vertrouwen zouden leggen in een vreemdeling om dergelijke ingewikkelde operatie uit te

voeren zeker gezien de opgevoerde veiligheidsmaatregelen. Daarenboven zijn uw verklaringen naar

aanleiding van het incident met de taliban, waarbij ze u aanspreken bij de rivier, niet altijd consistent. Zo

verklaart u bij de DVZ dat er drie personen naar u zijn toegekomen (CGVS vragenlijst, vraag 5) terwijl u

het in uw verklaringen op het CGVS slechts over twee personen heeft (NPO, p. 17,18). U verklaart bij de

DVZ evenzeer dat ze de bom binnen een paar dagen naar u zouden brengen, maar u niet wist wanneer

(CGVS vragenlijst, vraag 5). Bij uw interview op het CGVS verklaart u echter dat ze binnen de twee of

drie dagen terug zouden komen (NPO, p. 17). Aangezien het hier over een eenmalig en vrij eenvoudig

incident gaat, zou men van u kunnen verwachten dat u hierover gedetailleerde en eenduidige

verklaringen kan afleggen, wat niet het geval blijkt te zijn.

Voor de volledigheid stelt het CGVS vast dat uw verklaringen omtrent de militaire basis Chapman

coherent en gedetailleerd bleken te zijn, waardoor niet uit te sluiten valt dat u inderdaad op deze basis

aanwezig bent geweest. Gezien uw tegenstrijdige verklaringen met betrekking tot uw werk gedurende

de periode voor uw vertrek, schept u echter geen duidelijkheid in welke hoedanigheid u op deze basis

aanwezig zou geweest zijn. Volgens de beschikbare informatie blijkt dat er voor bepaalde medewerkers

van buitenlandse militaire troepen in bepaalde gevallen een verhoogd risico is, echter volstaat het louter

behoren tot dit profiel niet om een vrees voor vervolging automatisch te veronderstellen. Het risico zal

namelijk afhangen van de concrete asielmotieven en individuele omstandigheden van de verzoeker.

Gezien u noch duidelijkheid schiep over uw individuele omstandigheden, noch aannemelijk kon maken
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dat er geloofwaardige elementen voorhanden zijn waardoor er wel sprake is van een verhoogd risico,

zijn er ernstige aanwijzingen dat u geen vrees voor vervolging hebt zoals bepaald in de

Vluchtelingenconventie noch een reëel risico loopt op ernstige schade zoals voorzien in artikel 48/4 van

de Vreemdelingenwet.

Bovenstaand geheel van vaststellingen leidt onvermijdelijk tot de conclusie dat er geen geloof kan

worden gehecht aan de door u ingeroepen asielmotieven.

De documenten die u neerlegt veranderen deze vaststelling niet. Uw taskara bevestigt enkel uw

identiteit en herkomst. Deze worden niet in twijfel getrokken door het CGVS. Ook uw Kabul Bankkaart,

badge en foto’s zijn geen afdoende bewijs voor uw asielmotieven. Deze bevestigen enkel dat u

eventueel ooit in de Chapman basis bent geweest, hetgeen ook niet ontkracht wordt door het CGVS (zie

supra). Bijkomstig moet erop gewezen worden dat documenten op zich niet vermogen om de

geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig asielrelaas te herstellen. Documenten hebben slechts een

ondersteunende waarde, namelijk het vermogen om de intrinsieke bewijswaarde van een plausibel en

geloofwaardig relaas kracht bij te zetten.

Er dient dan ook te worden vastgesteld dat ten aanzien van u noch een gegronde vrees in de zin van de

Vluchtelingenconventie kan worden vastgesteld, noch het bestaan van zwaarwegende gronden die erop

zouden wijzen dat u in geval van terugkeer naar uw land een reëel risico zou lopen op het lijden van

ernstige schade zoals bepaald in artikel 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.refworld.org) en de EASO Country Guidance note: Afghanistan van juni 2019

(beschikbaar op https://www.easo.europa.eu/

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

guidance) in rekening genomen.

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

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

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

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

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

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

informatie over de situatie in Afghanistan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bepalen van de intensiteit van het voortdurend conflict in Afghanistan.
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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, § 39). 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 Khost 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 169-173, 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 92-95,

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 180-185, beschikbaar op https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/

easo_coi_report_afghanistan_security_situation_20190612.pdf en https://www.cgvs.be/nl, blijkt dat het

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

Zuidoosten en het Oosten. De provincie Khost 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 Khost ruw geschat 615.000 inwoners heeft en dat er

in 2018 in de gehele provincie 175 burgerslachtoffers vielen. Tijdens de rapporteringsperiode vonden 67

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

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

aantal burgers. Uit de beschikbare informatie blijkt dat Talibanactiviteiten gerapporteerd worden in de

provincie en verschillende andere gewapende groeperingen aanwezig zijn. Het merendeel van de

gewelddaden die in Khost plaatsvinden zijn voornamelijk doelgericht van aard en het geweld neemt er

voornamelijk de vorm aan van IEDs, targeted killings en zoekoperaties. Ook wordt gerapporteerd over

activiteiten van opstandelingen en operaties van de veiligheidsdiensten en lokale milities waarbij

burgerslachtoffers vallen. Intern ontheemden in de provincie vestigen zoeken hun toevlucht 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 Khost 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 Khost in uw hoofde dermate verhogen dat er moet

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

bedreiging van uw leven of persoon.

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

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

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.

Voor de volledigheid wijst het CGVS erop dat het schrijven van uw advocaat dat het CGVS ontving op

24 september 2020, geen ander licht kan werpen op bovenstaande vaststellingen. De opmerkingen op

de notities van het persoonlijk onderhoud die werden doorgegeven houden namelijk geen verband met

de motivering die in deze beslissing werd uiteengezet.

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.”.



RvV X - Pagina 8

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een eerste en enig middel beroept verzoeker zich op de schending 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: Vluchtelingenverdrag), de artikelen 48/3 en 48/4 van

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

de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet), van de motiveringsplicht zoals bepaald

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

bestuurshandelingen, van het zorgvuldigheidsbeginsel, alsook voert verzoeker aan dat er een

beoordelingsfout voorligt.

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

van verzoekende partij in hetgeen volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van

Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en vervolgens in het kader van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet.

Daargelaten de vaststelling dat de Raad in het kader van het beroep tegen de bestreden beslissing van

de commissaris-generaal voor vluchtelingen en de staatlozen geen uitspraak doet over een

verwijderingsmaatregel, maakt de toetsing of verzoeker in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus

dan wel de subsidiaire beschermingsstatus integraal deel uit van onderhavig arrest.

De Raad dient daarbij een arrest te vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft aan om welke

redenen verzoekende partij al dan niet voldoet aan de criteria zoals bepaald in artikelen 48/3 en 48/4

van de Vreemdelingenwet. Gelet op het devolutieve karakter van onderhavig beroep, dient hij daarbij

niet noodzakelijk in te gaan op alle aangevoerde argumenten.

2.3. In navolging van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen kan de Raad

geen geloof hechten aan verzoekers asielrelaas. Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen stelde dan ook terecht het volgende vast:

“Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw individuele vrees voor vervolging in

de zin van de Vluchtelingenconventie aannemelijk te maken, noch dat u in geval van terugkeer naar

Afghanistan een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4,§2, a) b en c)

van de Vreemdelingenwet.

U vreest problemen met de taliban in Afghanistan omdat aan u gevraagd werd met de tankwagen van

uw werk binnen te rijden in de Chapman basis van Khost. De taliban zouden u dan explosieven geven

om deze tankwagen in de basis te laten ontploffen. Onderstaande vaststellingen tonen echter aan dat

aan uw vluchtmotief geen geloof kan worden gehecht, waardoor u niet aannemelijk maakt dat u een

vrees voor de taliban dient te koesteren.

De geloofwaardigheid van uw asielrelaas wordt namelijk op fundamentele wijze ondermijnd door de

tegenstrijdigheden die werden vastgesteld tussen uw opeenvolgende verklaringen. De verklaringen die

u aflegde tijdens uw asielprocedure in Oostenrijk zijn dermate verschillend van uw verklaringen op het

CGVS op vlak van uw functie en uw asielmotieven dat er noch aan uw functie en bijgevolg noch aan uw

asielmotieven geloof gehecht kan worden.

Vooreerst legt u zeer tegenstrijdige verklaringen af in verband met uw job en functie die u uitoefende in

Afghanistan. Volgens uw verklaringen in Oostenrijk heeft u van 2009 tot 2017 als voorman bij de bouw-

en logistiek firma genaamd Pardes PCC gewerkt (zie informatie ‘Parteiengehoer’ toegevoegd aan uw

administratief dossier, p. 4,5). Dit bedrijf verhuurde voertuigen aan de Amerikanen en jullie waren

verantwoordelijk voor de reparaties. U werkte daar als voorman waar u alles verdeelde en zelf

registreerde. Zelf reed u niet met de voertuigen. U had bij het uitoefenen van deze functie ook toegang

tot de Chapman en Salerno basis (Parteiengehoer, p. 6,7). De functie die u beschrijft tijdens uw

interview op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en op uw interview CGVS is echter wezenlijk

verschillend met het voordien in Oostenrijk beschreven beroep. Zo verklaart u op de DVZ dat u op de

legerbasis van Chapman werkte waar u chauffeur was en u twee maal per dag toiletten leegmaakte bij

een opslagplaats ongeveer 1 km van de basis (CGVS vragenlijst, vraag 5). Op uw interview op het

CGVS kan u doorleefd en gedetailleerd vertellen over uw job als tankchauffeur bij de firma Anwar Tanai

(Notities van het persoonlijk onderhoud (NPO), p. 10). U verklaart dat u met deze job bent begonnen in

de maand Saur 1395 (mei 2016) en u deze job 11 maanden heeft uitgeoefend. Uw voornaamste taken
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waren wc’s poetsen, septische putten legen met de tanker en de tanker ledigen in de waterstroom

(NPO, p. 9). Ongeacht de gedetailleerdheid waarmee u heeft gesproken tijdens uw interview op het

CGVS is uw geloofwaardigheid met betrekking tot uw functie volledig aangetast aangezien zowel de

duur en inhoud van de functie, als het bedrijf waarvoor u gewerkt zou hebben in tegenspraak zijn met

uw eerdere verklaringen in Oostenrijk. Het enige overeenkomstig element in beide verklaringen is de

Chapman basis en de uren waarop u werkte, namelijk van acht uur ’s morgens tot half vijf in de

namiddag (Parteiengehoer, p. 7, NPO, p. 9). Aangezien uw werkzaamheden de essentie omvatten van

uw redenen van vertrek – deze waren namelijk telkens de reden waarom u geviseerd zou worden –

werpen bovenstaande vaststellingen reeds zeer ernstige twijfels op de door u ingeroepen problemen

met de taliban.

Bovendien bevestigen uw uiterst tegenstrijdige verklaringen over de redenen van uw vertrek uit

Afghanistan deze ongeloofwaardigheid. In Oostenrijk verklaarde u namelijk dat u meerdere telefonische

bedreigingen kreeg sinds u met de Amerikanen samenwerkte voor de firma Pardes PCC, de functie die

u tijdens de Oostenrijkse procedure verklaarde uit te oefenen ten tijde van uw vertrek. In 2016 werd een

vergadering van ouderen door de Amerikanen gebombardeerd, waarbij dodelijke slachtoffers vielen. Na

dit event werd u opnieuw telefonisch bedreigd. U werd bij deze dreigtelefoons ervan beschuldigd een

spion te zijn. U kreeg eveneens dreigbrieven waarin stond dat ze u zouden vermoorden. Bij de

dreigtelefoon na de aanval op de ouderenvergadering gaven taliban u de schuld van hun dood

(Parteiengehoer, p. 5,6). In tegenstelling tot deze eerder beweerde bedreigingen verklaart u op het

CGVS dat u voor de confrontatie met de taliban terwijl u de tanker aan het legen was aan de stroom

nooit bedreigingen of problemen met iemand heeft gehad (NPO, p. 18). Opnieuw vallen uw verklaringen

in Oostenrijk en uw verklaringen op het CGVS niet met elkaar te rijmen.

Als directe aanleiding voor uw vertrek gaf u in Oostenrijk aan dat u op 28 maart 2017 met uw motor

onderweg was van het werk naar huis. Voor u bevonden zich een motor en een auto en zij begonnen te

vertragen. Toen u bijna bij hen was stapten vier mensen met zwarte tulbanden uit. U zag hen, werd

bang, draaide uw motor om en versnelde in de andere richting. Ze schoten naar u maar raakten u niet.

U reed naar een huis in een nabijgelegen dorp om aan de oudere dame daar te vragen u binnen te

laten. U belde meteen uw baas en de politie. Nadien belde u meteen een vriend die taxichauffeur is

tussen Khost en Kabul die u twee uur later kwam halen en u naar Kabul bracht. In Kabul logeerde u bij

een vriend (Parteiengehoer, p. 5). Bij uw interview op het CGVS geeft u echter volledig andere redenen

die u hebben aangezet om het land te verlaten. Zo verklaart u dat u op een gegeven dag tijdens uw job

als tankwagenchauffeur om drie uur in de namiddag met de tankwagen naar buiten reed. Twee mensen

met motorfietsen hebben u gestopt en spraken u aan. Zij vertelden aan u dat zij u explosieven wilden

geven en u hen daarbij moest helpen. Ze begonnen tegen u te roepen, u bent bang geworden en u

heeft gezegd dat u bereid was hen te helpen. Ze vertelden u dat ze binnen twee of drie dagen terug

zouden keren en u geen problemen zou ervaren maar u gewoon moest binnenrijden met de tanker en

ergens moest parkeren waar veel volk aanwezig was. U heeft ja gezegd en ze zijn terug vertrokken

(NPO, p. 17,18). In uw eerdere verklaringen bij de Oostenrijkse asielinstanties verklaarde u aldus dat u

bent gevlucht omdat u door de taliban werd beschuldigd van spionage nadat er een vergadering door de

Amerikanen werd gebombardeerd. Hierdoor werd u gestopt en onder vuur genomen (Parteigengehoer,

p. 5). Op het CGVS verklaart u gevlucht te zijn omdat de taliban aan u hebben gevraagd explosieven

mee te nemen in de Chapman basis omdat u daar als tankwagenchauffeur werkte (NPO, p. 17,19,22).

U beweert bij DVZ evenzeer dat u maar twee opties had: anderen vermoorden of zelf vermoord worden

(CGVS vragenlijst, vraag 5). Het contrast tussen deze twee verklaringen blijkt opnieuw beduidend groot.

Daarenboven is de verdere opeenvolging van activiteiten na de confrontatie met de taliban volledig

tegenstrijdig. Voor de Oostenrijkse instanties verklaarde u dat u naar een dorp reed en vervolgens naar

een huis in dat dorp om aan een oudere dame daar te vragen u binnen te laten. U belde meteen uw

baas en de politie. Nadien belde u meteen een vriend die taxichauffeur is tussen Khost en Kabul die u

twee uur later kwam halen en u naar Kabul bracht. In Kabul logeerde u bij een vriend (Parteiengehoer,

p. 5). Overigens verklaarde u tot twee maal toe de politie ingelicht te hebben over uw problemen

(Parteiengehoer, p. 8). Op het CGVS beweert u echter dat u na de confrontatie met de taliban uw werk

heeft afgewerkt, terug naar de basis bent gereden waar u de volledige veiligheidsprocedure heeft

doorstaan. Daarop bent u naar huis gegaan en heeft u alles tegen uw vader verteld. Hij zei dat u dit niet

kon doen en hij heeft uw maternale oom gecontacteerd, die op zijn beurt de smokkelaar heeft

gecontacteerd (NPO, p. 17,18). Ook uw verklaringen omtrent uw handelingen nadat u met de taliban

geconfronteerd werd, blijken aldus compleet tegenstrijdig. Dezelfde vaststelling geldt bovendien over

wie u inlichtte over uw problemen. Terwijl u in Oostenrijk nog beweerde naar uw baas en de politie

gebeld te hebben, beweert u op het CGVS dat u niemand op de hoogte heeft gebracht van uw

problemen behalve uw vader (NPO, p. 14,17,20). U zou noch uw vrouw, moeder, baas of collega’s
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hebben ingelicht omdat het te gevaarlijk was en omdat vrouwen het probleem meestal groter maken dan

het is (NPO, p. 14,17,20). Het behoeft weinig verdere uitleg dat deze vaststellingen uw

geloofwaardigheid compleet teniet doen.

U heeft in uw verklaringen voor de verschillende asielinstanties niet enkel de redenen – zoals hierboven

beschreven – veranderd maar ook de volledige context van de situatie alsmede uw manier van hulp

zoeken om uit Afghanistan te geraken. Er moet dan ook worden geconcludeerd dat de verschillen in

deze verklaringen van dermate grote aard zijn dat uw geloofwaardigheid inzake de problemen in uw

land van herkomst volledig ondermijnd wordt.

Elk van bovenstaande tegenstrijdigheden raakt aan de kern van uw asielrelaas aangezien elk van deze

tegenstrijdigheden handelt over zowel de oorzaak als het incident die aan de basis van het vertrek uit

uw herkomstland lagen. Welnu, van iemand die zijn land ontvlucht vanwege een vrees voor zijn leven,

vrijheid en/of fysieke integriteit en zich omwille hiervan beroept op internationale bescherming, mag

redelijkerwijze verwacht worden dat hij ten aanzien van alle autoriteiten waarbij hij een verzoek om

internationale bescherming indient dezelfde verklaringen aflegt aangaande de kernelementen van zijn

verzoek, waaronder zijn identiteit, recente herkomst, reisroute en vluchtmotieven. Dat u hier niet in

slaagde, haalt de geloofwaardigheid van uw verklaringen volledig onderuit.

Los van uw volkomen tegenstrijdig vluchtmotief tijdens uw verschillende asielprocedures, kunnen uw

verklaringen op het CGVS verder niet overtuigen. Zo komt het bevreemdend over dat de taliban u

zouden benaderen om een tankwagen in de militaire basis te rijden. Het CGVS is op de hoogte dat er

op de Chapmanbasis in het verleden reeds aanslagen zijn gepleegd. Deze waren echter zeer goed

uitgedacht en gebeurden via inside jobs (zie informatie toegevoegd aan uw administratief dossier). De

aanslag op de Chapman basis in 2009 liet voor de Amerikanen dan ook een grote indruk na. Hierdoor

werden hun veiligheidsvoorschriften aangepast en werd alles meer beveiligd. Mede door de vernoemde

bijkomende veiligheidsmaatregelen die de Amerikanen hebben genomen is het niet plausibel dat de

taliban van u zouden verwachten gewoon met uw tanker en explosieven binnen te rijden. Uit uw

verklaringen blijken deze veiligheidsmaatregelen inderdaad strikt en streng te zijn. Zo verklaart u dat u

over twee badges beschikte, één om de basis binnen te gaan die u moest afgeven bij het onthaal, en

een andere badge waarmee u zich op de basis van de ene afdeling naar de andere kon verplaatsen

(NPO, p. 4). U verklaart bovendien dat er zeer strenge controleposten waren van de KPF, dat iedereen

elke dag werd gecontroleerd, u zichzelf altijd moest identificeren en er ook strenge controles waren van

de tanker waarmee u voorbij een scanner moest rijden en die werd gecontroleerd met speciale spiegels

(NPO, p. 11). Het is dan ook niet aannemelijk dat na een geslaagde aanval een aantal jaar geleden de

taliban hun vertrouwen zouden leggen in een vreemdeling om dergelijke ingewikkelde operatie uit te

voeren zeker gezien de opgevoerde veiligheidsmaatregelen. (…)

Voor de volledigheid stelt het CGVS vast dat uw verklaringen omtrent de militaire basis Chapman

coherent en gedetailleerd bleken te zijn, waardoor niet uit te sluiten valt dat u inderdaad op deze basis

aanwezig bent geweest. Gezien uw tegenstrijdige verklaringen met betrekking tot uw werk gedurende

de periode voor uw vertrek, schept u echter geen duidelijkheid in welke hoedanigheid u op deze basis

aanwezig zou geweest zijn. Volgens de beschikbare informatie blijkt dat er voor bepaalde medewerkers

van buitenlandse militaire troepen in bepaalde gevallen een verhoogd risico is, echter volstaat het louter

behoren tot dit profiel niet om een vrees voor vervolging automatisch te veronderstellen. Het risico zal

namelijk afhangen van de concrete asielmotieven en individuele omstandigheden van de verzoeker.

Gezien u noch duidelijkheid schiep over uw individuele omstandigheden, noch aannemelijk kon maken

dat er geloofwaardige elementen voorhanden zijn waardoor er wel sprake is van een verhoogd risico,

zijn er ernstige aanwijzingen dat u geen vrees voor vervolging hebt zoals bepaald in de

Vluchtelingenconventie noch een reëel risico loopt op ernstige schade zoals voorzien in artikel 48/4 van

de Vreemdelingenwet.

Bovenstaand geheel van vaststellingen leidt onvermijdelijk tot de conclusie dat er geen geloof kan

worden gehecht aan de door u ingeroepen asielmotieven.

De documenten die u neerlegt veranderen deze vaststelling niet. Uw taskara bevestigt enkel uw

identiteit en herkomst. Deze worden niet in twijfel getrokken door het CGVS. Ook uw Kabul Bankkaart,

badge en foto’s zijn geen afdoende bewijs voor uw asielmotieven. Deze bevestigen enkel dat u

eventueel ooit in de Chapman basis bent geweest, hetgeen ook niet ontkracht wordt door het CGVS (zie

supra). Bijkomstig moet erop gewezen worden dat documenten op zich niet vermogen om de

geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig asielrelaas te herstellen. Documenten hebben slechts een
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ondersteunende waarde, namelijk het vermogen om de intrinsieke bewijswaarde van een plausibel en

geloofwaardig relaas kracht bij te zetten.

Er dient dan ook te worden vastgesteld dat ten aanzien van u noch een gegronde vrees in de zin van de

Vluchtelingenconventie kan worden vastgesteld, noch het bestaan van zwaarwegende gronden die erop

zouden wijzen dat u in geval van terugkeer naar uw land een reëel risico zou lopen op het lijden van

ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, a en b van de Vreemdelingenwet.”.

Deze motieven vinden steun in het dossier, zijn pertinent en terecht en worden door de Raad

overgenomen.

Verzoeker voert ter verklaring en verschoning van de tegenstrijdigheden die werden vastgesteld tussen

zijn verklaringen die hij in Oostenrijk en België aflegde aan dat hij tijdens het persoonlijk onderhoud

nooit werd gevraagd of hij dezelfde motieven inriep en bijgevolg nooit de opportuniteit kreeg om uit te

leggen dat hij in Oostenrijk de slechte raad van landgenoten had gevolgd en daarom andere

vluchtmotieven opgaf.

Vooreerst wordt opgemerkt dat van verzoeker, als verzoeker om internationale bescherming,

redelijkerwijze mag verwacht worden dat hij de asielinstanties, bevoegd om kennis te nemen van en te

oordelen over zijn aanvraag tot hulp en bescherming, van meet af aan in vertrouwen neemt door een

waarheidsgetrouw relaas uiteen te zetten (UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for

Determining Refugee Status, Genève, 1992, nr. 205). Hij heeft de verplichting om zijn volle

medewerking te verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn verzoek om internationale

bescherming en het is aan hem om de nodige feiten en alle relevante elementen aan te brengen zodat

de asielinstanties kunnen beslissen over het verzoek om internationale bescherming. Deze

medewerkingsplicht (die ook wordt aangegeven in Europese richtlijnen) vereist dus van een verzoeker

om internationale bescherming dat hij de asielinstanties zo gedetailleerd en correct mogelijke informatie

geeft over alle facetten van zijn identiteit, leefwereld en asielrelaas. De vaststelling dat verzoeker in

Oostenrijk zowel met betrekking tot zijn tewerkstelling en asielmotieven volstrekt andere verklaringen

aflegde doet wel degelijk afbreuk aan zijn geloofwaardigheid.

Bovendien moet hierbij worden opgemerkt dat hoewel verzoeker aangeeft de slechte raad van anderen

te hebben gevolgd en bijgevolg in Oostenrijk valse verklaringen aflegde, hij op geen enkele manier

verduidelijkt waarom hij in Oostenrijk een volledig vals relaas en tewerkstelling opdiste. Verzoeker

verklaart niet waarom het relaas dat hij in Oostenrijk opdiste een betere kans zou maken op het

verkrijgen van internationale bescherming dan hetgeen wat hij in België als werkelijke relaas aanmerkt.

Indien verzoeker daadwerkelijk de feiten heeft meegemaakt zoals hij op de Dienst Vreemdelingenzaken

en het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen uiteenzette, kan dan ook worden

verwacht dat hij dit op het ogenblik wanneer hij voor het eerst de kans krijgt om zijn gegronde vrees voor

vervolging en reëel risico op ernstige schade uit de doeken te doen op een dergelijke wijze weergeeft.

De vaststelling dat verzoeker geen enkele verschoning biedt voor het opdissen van een naar eigen

zeggen volledig vals relaas, buiten de algemene bewering de raad van anderen te hebben gevolgd

zonder dit concreet toe te lichten, maakt dat zijn geloofwaardigheid volledig ondergraven wordt.

Het argument dat verzoeker nooit de vraag werd gesteld waarom hij in Oostenrijk een ander asielrelaas

gaf, kan hieraan dan ook geen afbreuk doen. Overigens wordt opgemerkt dat tijdens het persoonlijk

onderhoud verzoeker wel degelijk bevraagd werd naar de asielprocedure in Oostenrijk. Verzoeker werd

immers gevraagd wat de beslissing in Oostenrijk was en om welke reden zij hem twee keer hebben

geweigerd (Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 25). Uit de notities van het persoonlijk onderhoud

blijkt dat verzoeker zich respectievelijk beperkte tot de volgende antwoorden “Ik had negatieve

beslissing had problemen daar verteld en zij hadden er geen rekening mee gehouden.” en “In

Afghanistan is het vrede en zij zijn aan het praten dus jij kan terugkeren”. De Raad stelt dus vast dat

verzoeker zelf aangaf in Oostenrijk zijn problemen te hebben verteld. Uit het Oostenrijks dossier,

aanwezig in het administratief dossier blijkt dat geoordeeld werd dat de door hem beweerde

vervolgingsfeiten niet worden bewezen en de verklaarde feiten waarbij hij door de taliban op zijn motor

beschoten werd niet hebben plaatsgevonden. Dit werd in beroep bevestigd. In dergelijke

omstandigheden kan wel degelijk worden verwacht dat verzoeker hiervan ook melding maakt wanneer

hem naar de redenen wordt gevraagd van de weigering, te meer hij zelf aangeeft zijn problemen daar te

hebben verteld. De Raad stelt ook vast dat verzoeker het dossier van Oostenrijk niet heeft en gewoon

alles heeft achtergelaten dat negatief was (Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 25). Een dergelijke

houding, samen met het opzetten van een volstrekt ander asielrelaas doen dan ook afbreuk aan
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verzoekers geloofwaardigheid en algemene oprechtheid. Het argument dat de verwerende partij wel

geloof hecht aan zijn verklaringen ooit te hebben gewerkt in de militaire basis, kan hier geen afbreuk

aan doen.

Het verweer dat hij geen zicht had op de plannen van de taliban, dat niet bewezen wordt dat alleen

maar sterke en vertrouwelijke aanhangers van de taliban betrokken zijn bij aanslagen, dat hij zich in een

goede situatie bevond om te basis binnen te komen, dat de taliban hem zei dat zij het nodige zouden

doen, dat hij niet uitsluit dat de medewerkers van de eerste controle kunnen worden omgekocht, hij met

zekerheid weet dat hij de andere controles niet zou kunnen passeren en dat dit één van de redenen is

waarom hij de opdracht niet uitvoerde, dat hij niet in de positie was om vragen te stellen aan de taliban,

dat het ondanks de versterkte veiligheidsmaatregelen nog steeds lukt om aanslagen te plegen binnen

een militaire basis en hierover informatie bijbrengt, kan niet volstaan om de gedane vaststellingen in een

ander daglicht te stellen. In navolging van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen is de Raad evenzeer van mening dat het niet aannemelijk is dat na een geslaagde aanval

een aantal jaar geleden op de desbetreffende basis de taliban hun vertrouwen zouden leggen in een

vreemdeling om dergelijke ingewikkelde operatie uit te voeren zeker gezien de opgevoerde

veiligheidsmaatregelen.

Waar verzoeker erop wijst dat door de verwerende partij geen analyse werd gemaakt van zijn profiel,

zijn taak en de manier waarop hij beschouwd kan worden door de taliban als ondersteuner van

buitenlandse troepen, moet worden opgemerkt dat het in eerste instantie aan verzoeker toekomt om aan

te tonen dat hij in zijn land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat hem betreft

een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming

bestaat. Deze vrees voor vervolging of reëel risico op ernstige schade dient in concreto te worden

aangetoond en verzoeker faalt hier gelet op wat voorafgaat schromelijk in. Het louter verwijzen naar het

hebben van een bepaald profiel volstaat niet.

Deze vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet kan worden aangenomen dat in deze is voldaan

aan de cumulatieve voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, § 4, van de Vreemdelingenwet om aan

verzoeker het voordeel van de twijfel toe te staan.

2.4. Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde

vrees voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals bepaald in

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

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

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

Verzoeker toont ingevolge deze vaststellingen niet aan dat hij in aanmerking komt voor de toekenning

van de subsidiaire beschermingsstatus op basis van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet.

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

als volgt:

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

Afghaanse asielzoeker ook een subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.refworld.org) en de EASO Country Guidance note: Afghanistan van juni 2019

(beschikbaar op https://www.easo.europa.eu/
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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,

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
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verhogen (HvJ, 17 februari 2009 (GK), Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, nr. C-465/07, § 39). Tot

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rurale gebieden wensen te ontvluchten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

niet het voornaamste doelwit zijn van de opstandelingen.

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

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

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

veiligheidssituatie in de provincie Khost 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 169-173, 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 92-95,

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 180-185, beschikbaar op https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/

easo_coi_report_afghanistan_security_situation_20190612.pdf en https://www.cgvs.be/nl, blijkt dat het

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

Zuidoosten en het Oosten. De provincie Khost 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 Khost ruw geschat 615.000 inwoners heeft en dat er

in 2018 in de gehele provincie 175 burgerslachtoffers vielen. Tijdens de rapporteringsperiode vonden 67

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

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

aantal burgers. Uit de beschikbare informatie blijkt dat Talibanactiviteiten gerapporteerd worden in de

provincie en verschillende andere gewapende groeperingen aanwezig zijn. Het merendeel van de

gewelddaden die in Khost plaatsvinden zijn voornamelijk doelgericht van aard en het geweld neemt er

voornamelijk de vorm aan van IEDs, targeted killings en zoekoperaties. Ook wordt gerapporteerd over

activiteiten van opstandelingen en operaties van de veiligheidsdiensten en lokale milities waarbij

burgerslachtoffers vallen. Intern ontheemden in de provincie vestigen zoeken hun toevlucht 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 Khost actueel geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te worden van
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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 Khost in uw hoofde dermate verhogen dat er moet

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

bedreiging van uw leven of persoon.

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

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

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 stelt dat de ernst van het willekeurig geweld moet geanalyseerd worden ten opzichte

van het district Matun, waarvan verzoeker afkomstig is, stelt de Raad vast dat ook de situatie in Matun

besproken wordt in bovenstaande veiligheidsinformatie, aanwezig in het administratief dossier.

Verzoeker toont niet aan dat de analyse van de veiligheidssituatie van de provincie Khost, waarvan

Matun deel uitmaakt, niet correct is, noch dat de commissaris-generaal hieruit de verkeerde conclusie

heeft getrokken. Verzoeker brengt overigens zelf geen informatie bij omtrent de situatie in Matun en

waaruit zou blijken dat deze niet in overeenstemming is met de informatie aanwezig in het administratief

dossier.

Waar verzoeker aangeeft dat de informatie in het administratief dossier niet actueel genoeg is en

informatie bijbrengt waaruit blijkt dat er in oktober 2020 nog een aanslag plaatsvond, doet hij evenmin

afbreuk aan de voorgaande vaststellingen. De bij onderhavig verzoekschrift gevoegde informatie is

deels dezelfde als deze waarop bovenstaande is gebaseerd en ligt voor het overige in dezelfde lijn als

de in het administratief dossier aanwezige informatie alsmede de informatie die door de verwerende

partij per aanvullende nota werd bijgebracht. De door verzoeker bij het verzoekschrift gevoegde

informatie beschrijft immers een aanslag op een politiebasis, hetgeen volledig in lijn is met de aan het

administratief dossier gevoegde informatie. In de bestreden beslissing wordt immers uitdrukkelijk

vermeld dat het merendeel van de gewelddaden die in Khost plaatsvinden voornamelijk doelgericht van

aard zijn en het geweld er voornamelijk de vorm aanneemt van IEDs, targeted killings en zoekoperaties.

Waar verzoeker aangeeft dat het land en de provincie een verslechtering kennen van de

veiligheidssituatie toont hij niet aan dat de informatie aanwezig in het administratief dossier omtrent de

veiligheidssituatie in de provincie Khost niet actueel meer is, noch dat de commissaris-generaal hieruit

de verkeerde conclusie heeft getrokken.

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

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

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

Verzoeker brengt verder geen enkel concreet element aan.

Tevens beschikt de Raad niet over elementen die erop wijzen dat er in verzoekers hoofde

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

van willekeurig geweld.

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

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

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

2.6. Verzoeker vraagt in fine van het verzoekschrift het dossier terug te sturen naar het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen voor verder onderzoek. Uit wat voorafgaat blijkt dat er

geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over de grond van het beroep zou kunnen

oordelen. Verzoeker heeft evenmin aangetoond dat er een substantiële onregelmatigheid aan de

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

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

verwerende partij.
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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.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf maart tweeduizend eenentwintig door:

mevr. C. DIGNEF, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME C. DIGNEF


